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Els Estats Units continuen liderant la recuperació mundial en els primers
compassos del 2005, per bé que a un ritme més moderat que el registrat el 2004. La
fortalesa del consum i la millora de la inversió continuaran empenyent el comerç
mundial, la qual cosa permetrà mantenir el to expansiu a gran part d’Àsia i, espe-
cialment, a la Xina. La contrapartida a aquest patró de creixement la formen els
desequilibris comercials i, en especial, el dèficit exterior nord-americà, que no és
probable que es corregeixin significativament al llarg de l’any. No solament es tracta
d’un desequilibri geogràfic entre oferta i demanda, sinó que altres elements hi
influeixen decisivament, com la convertibilitat i el tipus de canvi de les monedes,
factors en què difícilment s’aconseguiran avanços.

La revisió dels resultats macroeconòmics del Japó presenta una economia en
recessió tècnica, que contrasta amb el perfil de recuperació utilitzat fins ara. Les
perspectives a curt termini per a l’economia nipona són d’un caut optimisme, però,
en tot cas, amb creixements clarament per sota del 2%.

Després d’un final del 2004 decebedor, la zona de l’euro hauria d’encarrilar
la recuperació al llarg del 2005. La primera meitat de l’any serà plana i mantindrà
el ritme del quart trimestre, per repuntar després en el segon semestre. Aquest com-
portament derivarà d’una evolució més positiva del sector exterior, al qual s’haurà
d’afegir una suau acceleració del consum privat i de la inversió en equipament. La
recuperació econòmica no comportarà tensions inflacionistes apreciables, de manera
que la inflació se situarà lleugerament per sota del 2%.

La Reserva Federal dels Estats Units, sense pressa però sense pausa, conti-
nuarà apujant el tipus d’interès oficial en els propers mesos, ja que la seva políti-
ca monetària continua essent molt relaxada. En canvi, el Banc Central Europeu
esperarà encara alguns mesos abans d’emprendre el gir alcista, atesa la feblesa de
la recuperació econòmica de la zona de l’euro. En aquest context, les rendibilitats
dels bons públics probablement s’orientaran a l’alça, ja que actualment estan encara
en nivells molt baixos.

Pel que fa a l’economia espanyola, es manté el signe expansiu de l’activitat al
començament del 2005. El dinamisme de la demanda interna es continua basant en el
creixement sostingut del consum, la fortalesa de la construcció i la inversió en béns
d’equipament. Tot i que és probable que el ritme d’avanç de l’activitat tendeixi a
moderar-se lleugerament al llarg de l’any, la lleugera millora del dèficit exterior (que
va arribar a un nivell rècord el 2004) permetrà que la taxa de creixement es man-
tingui en el 2,7% registrat el 2004. En aquest context, el to del mercat de treball
continua essent positiu, amb l’expectativa que el 2005 es puguin crear gairebé
350.000 llocs de treball nets, en termes de comptabilitat nacional, xifra similar a la
registrada el 2004. En matèria de preus, la tendència general apunta a una desaccele-
ració moderada de la taxa d’inflació, de manera que l’increment de l’índex de
preus de consum es podria apropar al 2,5% al final del 2005, tot i que la inestabilitat
del preu del cru és el principal factor de risc per al compliment d’aquesta expectativa.

25 de febrer de 2005

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES PER AL 2005



Els Estats Units i la Xina mantenen el pols 
de l’economia mundial

L’any 2005 ha arrencat amb l’economia mundial entrant en una etapa
d’alentiment moderat. Així i tot, es tracta d’un procés lent i ordenat, ja
que els dos motors econòmics mundials, els Estats Units i la Xina, mos-
tren un envejable ritme de creixement, el 3,7% i el 9,5%, respectivament,
en el quart trimestre. Les dues economies formen un tàndem gairebé per-
fecte: els Estats Units consumeixen i inverteixen a un ritme estable i ele-
vat des de fa més d’un any, i la Xina actua com a segon proveïdor mun-
dial del gegant nord-americà, després de Canadà. Certament, no tot el
creixement xinès deriva del seu sector exterior, ja que la demanda interna
també es mostra sòlida. A més a més, en les dues economies s’observa
l’absència de tensions apreciables en preus, fora dels efectes de l’encari-
ment del petroli.

En canvi, la sorpresa negativa ha vingut del Japó, que ha entrat en la
seva tercera recessió des del 1995. La publicació de les últimes xifres de
comptabilitat nacional trimestral nipona, corresponents al quart trimestre
del 2004, inclouen una substancial revisió de les dades anteriors i mostren
una situació del consum i de la inversió pitjor del que es coneixia inicial-
ment. En definitiva, el Japó pateix l’empitjorament conjunt de les deman-
des interna i externa i creix un modest 0,8% interanual al final del 2004.

Però el flanc realment feble de l’economia mundial continua essent
Europa. Quan s’esperava que Alemanya remuntés el vol, la caiguda inter-
trimestral del producte interior brut (PIB) en el quart trimestre del 2004,
després del creixement zero del tercer, perfila una economia perillosa-
ment a prop de l’estancament. Tot i el rècord històric d’exportacions, la
flacciditat de la demanda interna impossibilita créixer a un ritme accepta-
ble, que el 2004 queda en un limitat 1,0%. La conseqüència immediata és
un augment de l’atur, que arriba ja a les xifres del final de la Segona Guerra
Mundial. La situació amb prou feines és millor en una altra gran economia
europea, Itàlia. Amb el consum privat en mínims, l’aparició del primer dèfi-
cit comercial des del 1993 ha hipotecat la possibilitat d’un creixement signi-
ficatiu al país transalpí, de manera que el 2004 l’economia va registrar un
avanç de només l’1,1%.

Entre les grans economies de la zona de l’euro, només França defuig
aquest to de feblesa, ja que creix el 2,3% el 2004. El repunt del final de
l’any passat va ser degut a una acceleració de la despesa de les llars, en
clara contraposició als resultats registrats a Alemanya i Itàlia. Tot plegat és
conseqüència d’una activa política econòmica orientada a garantir que el
consum privat no defalleixi, com es demostra en la flexibilització de la
jornada laboral de 35 hores setmanals, que permetrà treballar més a canvi
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de més retribució i que, tot i la protesta social, va ser adoptada al febrer.
Així i tot, el creixement gal ha estat insuficient per compensar els negatius
resultats d’Alemanya i Itàlia, que han llastat el creixement de la zona de
l’euro en conjunt fins a un moderat 1,6% interanual en el quart trimestre
del 2004. No sorprèn, davant aquesta atonia de la demanda interna, i amb
la contribució decisiva d’un euro apreciat, que els preus de consum es
mantinguin relaxats i es tornin a situar en nivells amb prou feines supe-
riors al 2% al gener.

Atesa l’evolució satisfactòria de l’economia nord-americana i l’atonia
europea, els bancs centrals mantenen el guió dels últims mesos, amb la
Reserva Federal tensionant progressivament la seva política monetària,
que continua essent, malgrat tot, laxa, i amb el Banc Central Europeu
(BCE) mantenint invariats els tipus d’intervenció mentre espera albirar
una recuperació econòmica més clara. Així, el mes de febrer es va saldar
amb la sisena pujada consecutiva del tipus d’interès dels fons federals
dels Estats Units, fins al 2,50%, mentre que el tipus de referència de la
zona de l’euro es mantenia en el 2%. Pel que fa als terminis més llargs,
els tipus d’interès van repuntar moderadament als Estats Units i a Alema-
nya en relació amb els nivells del començament de l’any, sense abando-
nar, però, la zona de mínims en què estan situats des de mitjan 2004.

Quant als mercats canviaris, després de la recuperació del dòlar del
gener, al febrer les tendències depreciadores van tornar a escena. Sembla-
va que el mercat esperava novetats sobre el règim canviari internacional
que suposadament s’havien de consensuar a la cimera conjunta del G-7
(les set primeres economies mundials) i els principals països emergents
mantinguda al començament de febrer. La falta d’indicacions en aquest
sentit i, en especial, l’absència de compromís per part de la Xina sobre
una major flexibilització del tipus de canvi del yuan van fer que la situa-
ció fos semblant a la del començament de l’any.

Sembla que les borses internacionals també han tornat a les tendències
anteriors. Així, després de la correcció que al gener van registrar les prin-
cipals borses, s’han beneficiat d’una notable pujada al febrer, en especial
al Vell Continent, on els índexs més significatius se situaven, al final del
mes, en màxims dels últims dos anys i mig.

Economia espanyola: creixement fort i estable

La conjuntura espanyola continua presidida pel notable ritme expansiu
de la demanda interna, que no es tradueix en més creixement econòmic a
causa del drenatge del sector exterior. Segons les xifres de la comptabili-
tat nacional trimestral del quart trimestre del 2004, l’economia va créixer
el 2,7% interanual. Es tracta d’una lleugera acceleració en relació amb el
trimestre precedent, provocada pel manteniment de la demanda interna
en els elevats ritmes d’increment dels trimestres anteriors i per la mínima
reducció de la detracció del sector exterior, que, així i tot, continua essent
elevada. En definitiva, l’any 2004 l’economia va créixer el 2,7%, percentat-
ge que el converteix en el millor exercici des del 2001 en termes de crei-
xement econòmic.
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Els dos puntals del creixement són el consum privat i la formació bruta
de capital fix, component al qual al bon moment de la inversió en béns
d’equipament s’ha sumat un nou repunt de la inversió en construcció.
Sembla que aquestes tendències de consum i inversió es mantenen al
començament del 2005, segons es desprèn de l’evolució de les matricula-
cions d’automòbils i de vehicles industrials, dos indicadors que, al gener,
van registrar la xifra més alta de tota la història en aquest mes.

I si la demanda interna es continua mostrant robusta, també es conso-
liden les tendències relatives a la demanda externa. Al final del 2004, el
dèficit comercial es va situar, en saldo acumulat del conjunt de l’any, en
60.700 milions d’euros, el 31% per damunt del d’un any abans. El dèficit
per compte corrent, per la seva banda, assolia, en l’acumulat de desembre
del 2003 a novembre del 2004, l’equivalent al 4,6% del PIB.

En la mateixa línia d’expansió global de l’activitat apunten indicadors
com el consum d’electricitat. L’evolució sectorial, referida encara de forma
majoritària al final del 2004, confirma l’expansió de la construcció i de
certs serveis, amb la coneguda excepció del turisme. En canvi, l’activitat
industrial continua ancorada en una fase de baix creixement.

Les tendències anteriors es reflecteixen clarament al mercat laboral. El
bon ritme d’activitat econòmica va permetre que, segons l’enquesta de
població activa (EPA) del quart trimestre del 2004, al final d’aquest any
l’ocupació accelerés el ritme de creixement fins al 2,7% i permetés que,
en el conjunt de l’any, es creessin 461.300 llocs de treball. L’embranzida
de l’ocupació en el quart trimestre va ser deguda, fonamentalment, a la
construcció i a la indústria. Així i tot, cal matisar que la millora de l’ocu-
pació del sector secundari de l’últim trimestre del 2004 va ser insuficient
per evitar que, en el conjunt de l’any, es destruís ocupació industrial. El
gruix de l’ocupació, sempre en termes anuals, es va generar al sector ter-
ciari. Altres tendències rellevants són la importància creixent de l’ocupa-
ció femenina (per cada nou home ocupat, tres dones van trobar feina) i
de l’ocupació pública. Pel que fa a l’atur, les dades de l’EPA indiquen un
notable descens el 2004.

Pel que fa a l’evolució recent de la inflació, l’any 2005 s’ha iniciat favo-
rablement. Al gener, l’índex de preus de consum es va desaccelerar una
dècima percentual, fins al 3,1% interanual. Darrere d’aquesta tendència de
relaxament, que ha permès que l’índex disminueixi en mig punt percen-
tual entre els mesos d’octubre i gener, hi ha l’alentiment del creixement
dels preus industrials no energètics i dels preus de l’energia. L’ombra
l’aporta la inflació dels serveis, inflexible a la baixa des del novembre.

Finalment, cal destacar la forta demanda de crèdit bancari per part del
sector privat. Al desembre del 2004, el creixement interanual d’aquesta
variable va ser el més elevat des de l’any 2000, gairebé el 18%, percentat-
ge que dobla amb escreix el registrat al conjunt de la zona de l’euro. Per
entitats, el dinamisme més intens va correspondre a les caixes d’estalvis,
de manera que, el 2004, el saldo de crèdits a empreses i famílies de les
caixes va superar per primer cop el dels bancs. Per modalitats, el liderat
el continua ostentant el crèdit hipotecari, ja que el 2004 va tornar a créi-
xer el 24%, una taxa semblant a la del 2003 i que posa de manifest
l’extraordinari auge del sector immobiliari en els últims anys.
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CRONOLOGIA 
2003

març 20 Els Estats Units i els seus aliats comencen la guerra contra l’Iraq per enderrocar el règim
de Sadam Husein.

abril 27 Entra en vigor un conjunt de mesures de reforma econòmica orientades a reduir els
costos dels crèdits hipotecaris, impulsar l’ocupació femenina, millorar el règim dels
autònoms a la Seguretat Social i l’accés dels joves a habitatges de lloguer i afavorir el
tracte fiscal a les petites i mitjanes empreses (BOE 26-4-03).

maig 25 Eleccions municipals i autonòmiques.
juny 5 El Banc Central Europeu rebaixa el principal tipus oficial en 50 punts bàsics fins al

2,00%, la segona reducció de l’any.
setembre 14 Suècia rebutja la incorporació de la seva moneda a l’euro en un referèndum.

La cimera de l’Organització Mundial del Comerç a Cancún (Mèxic) acaba sense
acords.

novembre 1 Jean-Claude Trichet, anterior governador del banc central europeu de França, relleva Wi-
llem F. Duisenberg com a president del Banc Central Europeu.

2004

març 11 Tràgic atemptat terrorista a la xarxa ferroviària de rodalies de Madrid.
14 Victòria del Partido Socialista Obrero Español a les eleccions generals.

maig 1 Ampliació de la Unió Europea a deu nous Estats membres fins a un total de vint-i-cinc.
octubre 25 El preu del petroli qualitat Brent a un mes puja fins a un nivell rècord de 51,51 dòlars

per barril.
29 Els caps d’Estats i de govern dels 25 països membres de la Unió Europea firmen el tractat

pel qual s’institueix una constitució per a Europa.
novembre  2 George W. Bush és reelegit president dels Estats Units.
desembre 28 L’euro cotitza a 1,363 dòlars, el valor màxim des del llançament de la moneda única al

començament de 1999.
L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.854,5) amb
una alça del 3,8% en relació amb el final de l’any 2003.

2005

febrer 2 La Reserva Federal apuja el tipus d’interès de referència en un quart de punt percen-
tual fins al 2,50%.

15 L’índex Dow Jones de la Borsa de Nova York registra un màxim anual (10.837,3) amb
una alça del 0,5% en relació amb el final de l’any 2004.
L’índex de la borsa espanyola IBEX 35 marca un màxim anual (9.634,3) amb uns
guanys acumulats del 6,1% en relació amb el final de desembre del 2004.

AGENDA

Abril

5 Índex de producció industrial (febrer).

7 Reunió del Consell de Govern del Banc Central
Europeu.

13 Índex de preus de consum (març).

18 Índex de preus de consum harmonitzats 
de la Unió Europea (març).

25 Índex de preus industrials (març).

28 PIB dels Estats Units (primer trimestre).

29 Enquesta de població activa (primer trimestre).

Març

3 Reunió del Consell de Govern del Banc
Central Europeu.

4 Índex de producció industrial (gener).

11 Índex de preus de consum (febrer).

16 Índex de preus de consum harmonitzats de
la Unió Europea (febrer).

17 Enquesta trimestral de cost laboral (quart
trimestre).

18 Enquesta contínua de pressupostos familiars
(quart trimestre).

22 Reunió del Comitè de Mercat Obert de la
Reserva Federal.

28 Índex de preus industrials (febrer).
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sió i del consum
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Estats Units: el consum i la inversió continuen forts

Els Estats Units van créixer el 3,7% interanual en el quart trimestre,
amb la inversió en equipament i el consum privat com els components
més dinàmics del període. El creixement del 2004 va ser del 4,4%. En ter-
mes intertrimestrals anualitzats, l’avanç del quart trimestre va ser del 3,1%,
la qual cosa dóna continuïtat a la tendència de moderació del creixement
que ha prevalgut al llarg del 2004.

El consum privat del quart trimestre va avançar el 3,9% interanual i el
4,6% intertrimestral anualitzat i va mantenir un notable vigor. El creixe-
ment total del 2004 en relació amb el 2003 va arribar al 3,8%. El consum
de béns duradors del quart trimestre va perdre una mica de força en rela-
ció amb el fort tercer trimestre, però va créixer encara el 6,3% interanual.
El consum de béns no duradors es va continuar recuperant dels efectes
del preu del cru i va avançar el 4,3%, mentre que els serveis van seguir
una tònica semblant de certa acceleració i van créixer el 3,2% interanual.
El consum públic va augmentar l’1,6% interanual, i el total de l’any va
quedar en el 2,0% i va mantenir una evolució molt més continguda.

La inversió no residencial va créixer el 9,9% interanual, lleugerament
per sota del 10,1% del tercer trimestre. La taxa intertrimestral anualitzada
va ser del 10,3%, percentatge que il·lustra el manteniment del fort ritme
d’avanç. No obstant això, el component d’estructures va continuar donant
mostres de feblesa i va recular l’1,6% interanual i el 4,1% intertrimestral
anualitzat en el quart trimestre. En marcat contrast, la inversió en equipa-
ment va avançar el 13,6% interanual i va presentar una certa acceleració
en relació amb el 12,9% del període anterior. L’avanç intertrimestral anua-
litzat del 14,9% indica una lleugera acceleració. Pel que fa a la inversió en
equipament, és significativa la força dels equipaments de processat
d’informació, que van avançar el 13,8% interanual i el 17,6% intertrimes-
tral anualitzat, un avanç vigorós que també es dóna en termes nominals,
amb el 10,2% interanual. Els ordinadors, amb un creixement interanual
del 24,7%, van tenir més protagonisme que el software, que va avançar el
12,9%. Els ordinadors són ja el component més important de la inversió
en equipaments en dòlars constants.

La inversió residencial va continuar perdent força en el quart trimestre
i va créixer el 5,7% interanual, taxa clarament inferior al 8,0% i al 13,2%
del tercer i del segon trimestres, respectivament. L’avanç intertrimestral
anualitzat va ser d’un modest 0,3%, però la tònica a la baixa és més inten-
sa que en el cas de les estructures.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

6
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Les exportacions, tot i la feblesa del dòlar, van patir una notable desac-
celeració en el quart trimestre i van avançar el 4,1% interanual, molt per
sota del 9,4% del tercer trimestre. És significativa la contracció exportado-
ra del 3,9% anualitzat en relació amb el trimestre anterior. En canvi, les
importacions van mantenir fortes taxes de creixement, amb el 9,2% inter-
anual. Aquestes diferències de comportament es van centrar en el comerç
de béns, i no en el de serveis.
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FONTS: Bureau of Economic Analysis i elaboració pròpia.
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Els últims indicadors mensuals de demanda reflecteixen, en general,
un to vigorós. Les vendes al detall continuen mostrant fortalesa i creixen
al gener el 7,2% interanual, però les vendes d’automòbils van passar a
disminuir l’1,8% en relació amb el mateix període de l’any passat. La pro-
ducció industrial de béns d’equipament del novembre va créixer al
desembre el 9,8% interanual i va conservar el bon to dels últims mesos.

L’índex de confiança del consumidor va consolidar al gener els forts
avanços del mes anterior. L’índex general del gener va guanyar 0,7 punts i
va arribar al nivell dels 103,4 punts. El component de la situació present
va ser el que va mostrar més fortalesa i va arribar als 110,9 punts, enfront
dels 105,7 punts del mes anterior. En canvi, el component d’expectatives
va patir una lleugera reculada fins al nivell dels 98,4 punts, des dels 100,7
punts del desembre. Aquests nivells de confiança són els millors des de la
primera meitat del 2002, però encara queden molt per sota dels nivells
assolits al final dels noranta.

Els indicadors de l’oferta van seguir, en general, un patró semblant al
dels indicadors de demanda, coherent amb una economia que, en un
entorn de bonança econòmica, modera lentament el creixement. L’indica-
dor d’activitat manufacturera de l’Institute of Supply Management va con-
tinuar donant mostres de la solidesa de la confiança de l’estament empre-
sarial nord-americà. L’índex manufacturer general va passar al gener dels
57,3 als 56,4 punts. El component de producció, que al desembre havia
estat el més feble en termes relatius, va presentar lleugers avanços i va
passar dels 56,7 als 57,8 punts. L’important component de noves coman-
des, que va créixer amb força el mes passat, va baixar de 62,6 a 56,5
punts. L’índex no manufacturer va perdre 3,7 punts i es va quedar en el
nivell dels 59,4. Cal constatar, per tant, una pèrdua dels nivells de la pri-
mera meitat del 2004, que denota alguns dubtes sobre el moment econò-
mic que fa uns mesos no existien.
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ESTATS UNITS: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*)

Producció industrial

Venda d’habitatges unifamiliars

Índex activitat industrial (ISM) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars en mitjana mensual.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.
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La venda d’habitatges de segona mà del desembre va créixer el 5,0%, la
qual cosa representa una clara desacceleració enfront del 12,9% del novem-
bre. No obstant això, la tendència de fons continua essent relativament
alcista. En aquest sentit, cal esmentar que el preu mitjà de l’habitatge exis-
tent va avançar el 8,1%, enfront del 10,3% del mes anterior, de manera que,
tot i presentar un patró semblant, va tenir una desacceleració molt menor.

El mercat de treball va arribar al gener als 132.573.000 llocs de treball
no agraris i va superar, per primer cop, el màxim assolit al febrer del
2002. Culmina així la recuperació iniciada al maig del 2003. Al gener, s’hi
van afegir 146.000 nous llocs de treball no agraris. L’ocupació de manu-
factures va continuar sense afegir-se a la tònica general i va cedir uns
altres 25.000 llocs de treball. Cal notar aquí que el sector manufacturer
representa el 10,8% de l’ocupació no agrària nord-americana, xifra molt
inferior a la vigent en la recuperació del 1992, que superava el 15%. El
contrapunt negatiu va ser la desacceleració de la productivitat del treball,
que, en el quart trimestre, va créixer el 2,5% interanual i es va desaccele-
rar en relació amb el 3,1% del tercer trimestre i amb el 4,9% del segon.

El deflactor del producte interior brut (PIB) del quart trimestre va
avançar el 2,4% interanual, per damunt del 2,2% anterior. El dòlar feble,
que encareix les importacions, i els preus del petroli van ser els principals
factors que van propiciar aquest lleuger repunt. La inflació del gener va
ser del 3,0% interanual. El component sense energia ni alimentació va
repuntar el 2,3%. En la mateixa línia que aquest últim component, els
preus de producció van augmentar el 2,6% interanual i el 0,3% en relació
amb el mes de desembre.

El sector exterior, coherent amb les dades del PIB, va prosseguir el lent
deteriorament sense donar mostres d’haver tocat fons. El quart trimestre va
ser especialment negatiu, amb un dèficit comercial trimestral que va supe-
rar en un 10,4% el dèficit del trimestre anterior. El dèficit comercial del 2004

El dèficit comercial del

2004 s’incrementa el

22% en relació amb 

el del 2003.



va ser de 651.522 milions de dòlars, xifra que representa un increment del
22,4% en relació amb el del 2003. Al desembre va ser de 59.405 milions de
dòlars, per sota del rècord del novembre, però superior a tots els mesos
anteriors, de manera que el principal risc de l’economia nord-americana és
lluny d’estar conjurat.
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L’economia japonesa s’encalla

L’economia japonesa va créixer el 0,8% interanual en el quart trimestre
i va deixar en el 2,6% el creixement per al 2004. En termes intertrimestrals
anualitzats, l’economia es va contreure el 0,5%. La revisió a la baixa del
segon i del tercer trimestres també va presentar taxes intertrimestrals
negatives, del 0,8% i de l’1,1%, respectivament. Per tant, en patir dos o
més trimestres contractius consecutius, l’economia japonesa està tècnica-
ment en recessió. Dins aquest context a la baixa, el consum privat del
quart trimestre va donar noves mostres de feblesa, va avançar el 0,3%
interanual, percentatge que, en taxa intertrimestral anualitzada, representa
una contracció de l’1,3%, i es va situar molt lluny de l’escenari que encara
es dibuixava cap al final de l’estiu. El consum públic va avançar el 2,7%
interanual i va ser l’únic component que va presentar una lleugera accele-
ració.

La inversió es va contreure el 0,3% en relació amb el mateix període de
l’any anterior. No obstant això, en termes intertrimestrals anualitzats, va
presentar un clar avanç del 2,1% i va confirmar els tímids símptomes de
recuperació dels indicadors dels mesos anteriors. El component de planta
i equipament privat, que va créixer el 2,7% interanual, es va comportar
millor que la resta de la inversió. Això reforça la hipòtesi d’un creixement
basat en la inversió exportadora combinat amb una demanda interna cada
cop més fluixa. Les exportacions, tot i avançar el 10,5% interanual, van



créixer per sota de les importacions, que van guanyar l’11,3% interanual.
D’aquesta manera, el sector exterior va contribuir al creixement intertri-
mestral anualitzat amb un negatiu 0,6%, registre idèntic al del tercer tri-
mestre.
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Entre els indicadors de demanda, les vendes al detall del desembre
van recular l’1,0% interanual i van reprendre la tendència a la baixa inter-
rompuda al novembre. Les vendes d’automòbils del gener van interrom-
pre la bona marxa dels últims mesos i van baixar l’1,2% interanual. En
contrast, l’habitatge va mantenir al desembre els símptomes de recupera-
ció exhibits el mes anterior. Així, tot i el descens del 8,2% interanual de
les vendes d’habitatges a Tòquio, es manté la tendència alcista de fons. El
preu mitjà per habitatge es va accelerar, va arribar a una taxa de creixe-
ment del 4,2% interanual i va reforçar aquest bon to subjacent.
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Pel que fa a l’oferta, la producció industrial va avançar al desembre
l’1,8% interanual i va seguir per la via del creixement moderat. Les ordres
de maquinària es van incrementar el 10,6% al desembre i van continuar
essent un dels indicadors més robusts de l’economia nipona, en coherèn-
cia amb el comportament inversor de béns d’equipament. El nombre de
fallides va continuar baixant, i al desembre van tancar 1.022 empreses, el
registre més baix des del començament de 1999, la qual cosa denota
l’existència de certs canvis estructurals en l’economia nipona.

La taxa d’atur del desembre va baixar lleugerament fins al 4,4%. Els llocs
de treball del sector serveis van guanyar el 3,8% interanual i l’ocupació en
manufactures va perdre el 3,0%. La productivitat de l’ocupació va créixer
l’1,2% interanual i es va desaccelerar en relació amb els forts avanços de la
tardor del 2003 i de la primavera del 2004.

Els preus al consum del desembre van reduir la taxa de creixement
fins al 0,2% i van suavitzar el pic del mes anterior, però van mantenir una
moderada tendència alcista. La balança comercial dels dotze mesos fins al
desembre va repetir el superàvit de 14,3 bilions de iens del mes anterior.

Brasil: el creixement es consolida

El creixement de l’economia brasilera es va consolidar en el tercer tri-
mestre. El PIB va créixer el 6,3% interanual, ritme superior al 5,8% del
segon trimestre. El consum privat va seguir decididament per la via
d’acceleració, amb un increment del 5,8% en relació amb el mateix perío-
de de l’any anterior. El consum públic va mantenir una decidida trajectò-
ria de contenció i va créixer el 0,4% interanual, en un clar camí de desac-
celeració, coherent amb la línia d’austeritat fiscal del govern actual.
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El Brasil creix un

robust 6,3% en el ter-

cer trimestre i el con-

sum privat s’accelera

fins al 5,8%.

La producció indus-

trial només creix

l’1,8%, però les ordres

de maquinària creixen

un robust 11% i les

fallides es continuen

reduint.

L’atur se situa en el

4,4% i la productivitat

creix l’1,2%.

La inflació és del 0,2%

i el superàvit comer-

cial es manté en 14,3

bilions de iens.

JAPÓ: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004
2003 2004

I II III IV

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex activitat empresarial (Tankan) (*)

Habitatges iniciats

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Bilions de iens.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

1,4 2,6 4,0 3,1 2,3 0,8

–1,9 –0,6 0,2 –1,9 –0,3 –0,5

3,3 5,4 5,0 8,3 6,5 1,8

–21,0 –0,5 –5,0 0,0 2,0 1,0

0,6 2,6 5,2 –3,5 9,4 –0,1

5,3 4,7 4,9 4,6 4,8 4,5

–0,3 0,0 –0,1 –0,3 –0,1 0,5

12,4 14,3 13,2 14,2 14,6 14,3



La inversió va continuar registrant un robust creixement del 20,5%
interanual i va confirmar la solidesa del present cicle de creixement.
L’increment del segon trimestre va ser revisat a l’alça fins al 13,7% i va
reforçar aquest panorama positiu.

El sector exterior va seguir la tònica positiva dels trimestres anteriors.
Les exportacions es van accelerar, van créixer el 18,1% interanual i es van
continuar beneficiant del despertar xinès. Un superàvit comercial que, tot
i els últims mesos de bones relacions entre els dos països, podria estar
arribant al límit, a causa dels esforços xinesos per moderar el seu creixe-
ment. Les importacions també van incrementar la taxa de creixement fins
al 18,9% i van reflectir el major vigor de la demanda interna.

Els indicadors mensuals d’oferta van perdre força en relació amb el
segon trimestre, tot i que van continuar mantenint un to robust. La pro-
ducció industrial del desembre va augmentar el 8,3% interanual, taxa que,
tot i ser alta i superior a la dels dos mesos anteriors, se situa per sota dels
nivells de l’estiu. Així, l’increment del quart trimestre va baixar al 6,3%
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La inversió s’accelera 

i augmenta el 21%.

El sector exterior con-

tinua essent exponent

de la competitivitat

del Brasil.

CONSUM PRIVAT

2002 2003

EVOLUCIÓ DEL PIB DEL BRASIL PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2002 2003

PIB

2002 2003

CONSUM PÚBLIC

2002 2003

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2002 2003

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2002 2003

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco Central do Brasil i elaboració pròpia.

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

1,9

0,6

1,4

0,1

–0,2

0,9

3,9

5,8 6,3

–0,4
–1,5

–1,3

–4,0
–1,7

1,0
1,6

4,5

5,8

1,3 1,3

0,2

1,5

1,8

1,5

0,7
0,6

0,4
0,3

–8,2
–8,0

–4,0

1,7

13,7

20,5

–4,2 –5,1

7,5
9,3

12,2

24,5

–1,1

5,4

20,6
17,7 18,1

–12,3

–1,8 –5,7 –5,5
–5,4

10,5
11,5

14,0
18,9

La producció indus-

trial creix el 6,3% i

mostra una certa

desacceleració en

relació amb l’estiu.



interanual. La producció industrial de béns de capital, més volàtil, va créi-
xer en el mateix període el 18,8%, també per sota dels valors de l’estiu. La
utilització de la capacitat productiva va baixar del 83,4% al 81,2% al
desembre.
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Les vendes al detall

també es moderen 

i creixen el 6,4%.

La inflació del gener

és del 5,9%, mentre

que l’atur baixa al

17,1% al desembre.

La balança comercial

és positiva.

Argentina intensifica

la recuperació i creix

el 8,3%.

BRASIL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Producció industrial

Taxa d’atur São Paulo (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.

FONTS: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística i Banco Central do Brasil.

1,9 0,6 3,9 5,8 6,3 – ... – –

2,7 0,1 6,5 9,9 10,4 3,2 7,7 8,3 ...

19,0 19,9 19,8 19,8 18,2 17,6 17,4 17,1 ...

10,2 17,0 7,6 5,4 6,3 5,7 5,8 6,1 5,9

13,1 24,8 27,1 29,4 32,1 32,6 32,9 33,7 34,3

La inversió prosse-

gueix el fort avanç 

i creix el 33%.

Pel que fa a la demanda, les vendes al detall van mostrar un patró
similar i es van desaccelerar al novembre fins al 6,4% interanual, quan al
setembre creixien al 8,4%. Les vendes d’automòbils del gener van recular
l’11,0% interanual, tot i que al desembre creixien al 21,0%.

Els preus de consum del gener van augmentar el 5,9% interanual i van
mantenir la línia de relativa moderació que ha predominat al llarg del
2004, on el total de l’any va presentar un increment del 6,3% en relació
amb el 2003, molt inferior al 17,0% de l’any anterior. La taxa d’atur de São
Paulo va continuar davallant lentament i al desembre va baixar fins al
17,1%, nivell encara alt, però que millora el dels mesos anteriors i és
coherent amb l’actual força del consum privat.

La balança comercial dels dotze últims mesos fins al gener se situa en
els 34.303 milions de dòlars. No obstant això, en el quart trimestre, el
superàvit primari, saldo del sector públic sense comptar els interessos del
deute existent, va ser d’11.000 milions de reals, força inferior al dels tri-
mestres anteriors i, sobretot, força inferior als 33.000 milions que van
representar els pagaments d’interessos del deute.

Argentina creix el 8%

L’economia argentina va créixer el 8,3% interanual en el tercer trimestre
i va superar la tendència de suau desacceleració del període anterior. El
consum privat va seguir la mateixa pauta positiva i va créixer el 8,8%. 
El consum públic va trencar la tendència a la baixa i va augmentar el
4,8% interanual. La formació bruta de capital fix va créixer el 33,1% inter-
anual i va moderar el seu notable avanç, però en una línia de desaccele-
ració molt menys marcada que en el trimestre anterior.
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El sector exterior va conjurar les preocupacions del segon trimestre. El
major protagonisme va correspondre a les exportacions, que van créixer
el 9,2% en relació amb el mateix període de l’any anterior. Deixant de
banda la robusta xifra, el més important és la inversió de les davallades
del segon trimestre. Confirmant aquesta millora del sector exterior, les
importacions van moderar el creixement fins al 38,1%, xifra alta però
coherent amb la lenta recuperació de la demanda interna. El sector exte-
rior va continuar contribuint negativament a la variació interanual del PIB,
però la millora de les exportacions va reduir notablement la quantia
d’aquesta davallada del 3,0% a l’1,9%.

L’indicador de construcció ISAC va créixer al desembre el 13,7% inter-
anual en un entorn de franca i decidida recuperació. Per la seva banda,
l’indicador d’activitat industrial EMI també va guanyar el 9,6% interanual i
va recuperar els forts ritmes d’avanç de l’estiu. Pel que fa a la demanda,
les vendes al detall van créixer al desembre el 30,3% interanual, van
reprendre el creixement explosiu de la primera meitat de l’any i van sug-
gerir que la recuperació de la demanda interna encara no ha culminat. En

El sector exterior,

afectat per l’impuls 

de la demanda interna,

millora gràcies a les

exportacions.

CONSUM PRIVAT

2002 2003

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ARGENTINA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2002 2003

PIB

2002 2003

CONSUM PÚBLIC

2002 2003

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2002 2003

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2002 2003

FONTS: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

–50,1

–14,4

8,2

3,2

7,0

10,4 11,9 11,7

–5,1

1,5

3,7

1,8

0,3 0,8

–0,8
–0,2

–36,4

38,2

21,7
33,1

44,9 48,9 50,3

3,1

6,0
5,1

7,9

5,4 5,5

7,7

–0,2

37,6

15,0

36,2
46,2

51,7 55,8

–10,9

8,8
5,4

7,7
10,2 11,7 11,3

7,1 8,3 8,3 8,8

4,8
36,8

33,1

9,2 42,5 38,1

L’activitat industrial

recupera el ritme de

l’estiu passat i creix 

el 10%.



la mateixa línia de fortalesa, les vendes d’automòbils del gener van aug-
mentar el 69,3%, xifra coherent amb la tendència general, ja que, en els
dotze mesos fins al gener del 2004, l’augment interanual va ser del 79,4%.

Els preus al consum van continuar repuntant i, al gener, van créixer el
7,2% interanual. Per bé que s’està lluny dels preus inflacionistes passats,
l’actual evolució dels preus mereix ja una certa atenció. Els preus energè-
tics del gener van augmentar el 49,0%.
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Continua el repunt

dels preus, amb una

inflació del 7,2%.

Tot i la fortalesa de la

demanda interna, la

balança comercial

presenta un superàvit

de 12.132 milions de

dòlars.

ARGENTINA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB –10,9 8,8 11,3 7,1 8,3 – ... – –

Producció industrial –7,5 12,7 8,4 6,7 8,1 8,1 3,6 ... ...

Taxa d’atur (*) – 17,3 14,4 14,8 13,2 ... ... ... ...

Preus de consum 25,9 13,4 2,4 4,1 5,4 5,7 5,4 6,1 7,2

Balança comercial (**) 16,7 15,7 14,4 13,5 12,6 12,5 12,2 12,1 ...

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de dòlars.

FONTS: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) i elaboració pròpia.

La balança comercial va estabilitzar el seu deteriorament i en els dotze
mesos fins al desembre va assolir un superàvit de 12.132 milions de
dòlars. En exportacions, les manufactures agrícoles van ser el sector més
dinàmic al desembre, ja que van créixer el 12,0% interanual, seguides de
les manufactures industrials amb un 9,4%, mentre que energia i primeres
matèries van créixer a un ritme menor, el 6,0% i el 6,9%, respectivament.
En importacions, els components més dinàmics van ser els béns de capi-
tal, amb un avanç del 5,4%, i els béns intermedis, amb el 8,6%. Aquesta
descomposició mostra la salut del sector exterior i de la competitivitat,
sector que, d’altra banda, està molt afectat per la força de la demanda
interna.
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Zona de l’euro: la recuperació perd el ritme 
en el quart trimestre

En el quart trimestre del 2004, l’economia de la zona de l’euro va créi-
xer l’1,6% interanual, en certa desacceleració en relació amb l’1,8% del
tercer trimestre. Pel que fa al comportament per països, cal destacar el
baix rendiment econòmic exhibit per Alemanya i Itàlia en el quart trimes-
tre, que compromet el resultat de la zona de l’euro com a agregat. En
aquest sentit, els països fora de la zona de l’euro i, en particular, el Regne

La zona de l’euro 

creix l’1,6% en el

quart trimestre.

UNIÓ EUROPEA

ÀMPLIES DIFERÈNCIES DE CREIXEMENT A LA UNIÓ EUROPEA
Variació interanual del producte interior brut, últim trimestre disponible, en percentatge

Letònia

Lituània (*)

Irlanda

Estònia

Eslovàquia

Eslovènia

Polònia

Finlàndia (*)

Grècia (*)

Hongria

Suècia

República Txeca

Xipre

Bèlgica

Regne Unit (*)

Àustria

Espanya (*)

França (*)

Dinamarca

Malta

Països Baixos (*)

Itàlia (*)

Portugal

Alemanya (*)

10630 2 4 81

NOTA: Dades referides al tercer trimestre del 2004, llevat dels països marcats amb asterisc (*), que corresponen al quart 
trimestre del 2004.

FONTS: Eurostat, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

975

9,1

6,4

6,3

5,9

5,3

4,9

4,8

4,3

4,0

4,0

3,7

3,6

3,5

2,9

2,8

2,7

2,7

2,2

1,9

1,4

1,3

1,0

0,8

0,6

Zona de l’euro

Resta de països
de la UE



Des de la perspectiva de l’oferta, l’aspecte més destacat és l’escassa
embranzida que mostra el sector industrial al final del 2004. Tot i que la
producció industrial es va accelerar al desembre fins a l’1,0%, que cal
comparar amb el 0,4% del novembre, el quart trimestre, de mitjana, va
tancar amb un creixement del 0,8%, més de dos punts percentuals per
sota del registrat en el tercer trimestre. L’estabilització de les comandes
industrials en nivells relativament limitats en el quart trimestre anticipa
una evolució futura amb prou feines millor.

El 2005 s’ha iniciat amb un ritme d’activitat en moderat ascens, com ho
revela l’alça de l’indicador de sentiment econòmic del gener fins als 100,6
punts (100,2 punts al desembre). Darrere d’aquesta recuperació hi ha un
moment més dinàmic del sector serveis, que ha compensat amb escreix la
feblesa industrial i de la construcció. Així, l’indicador de confiança dels
serveis va sumar tres punts en el primer mes de l’any i va trencar amb
una tendència suaument a la baixa que s’havia iniciat a l’octubre del 2004,
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L’acceleració indus-

trial del desembre no

permet salvar el quart

trimestre.

El 2005 comença amb

una tònica lleugera-

ment més positiva.

ZONA DE L’EURO: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Vendes al detall

Confiança del consumidor (*) 

Producció industrial

Sentiment econòmic (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros. 
FONTS: Eurostat, Banc Central Europeu, Comissió Europea i elaboració pròpia.

0,9 0,5 1,4 2,1 1,8 – 1,6 – –

0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 –0,7 0,2 0,5 ...

–11 –18 –14 –14 –14 –13 –13 –13 –13

–0,5 0,2 1,0 3,1 2,9 1,1 0,4 1,0 ...

94,4 93,4 98,6 99,9 100,6 101,5 100,9 100,2 100,6

8,5 8,9 9,0 8,8 8,9 8,8 8,8 8,9 ...

2,2 2,1 1,7 2,3 2,2 2,4 2,2 2,4 1,9

83,2 80,4 76,6 89,2 87,2 78,7 76,4 ... ...

Unit es beneficien, en general, d’un ritme de creixement notablement
superior.

Tot i que encara no s’ha fet públic el desglossament per components,
els indicadors disponibles fan pensar que el manteniment del consum en
ritmes de creixement continguts i un comportament del sector exterior
menys positiu que en la primera meitat del 2004 expliquen l’estabilització
de l’activitat en els moderats nivells actuals. En aquest sentit apunten, si
més no, els últims indicadors de demanda publicats. Les vendes al detall es
van mantenir en el quart trimestre en un creixement nul interanual, sense
variació en relació amb els trimestres segon i tercer. Tampoc no acaba de
ser positiva l’evolució recent de la producció industrial de béns d’equipa-
ment, que podria estar indicant una etapa de la inversió menys sòlida que
en els mesos anteriors. D’altra banda, cal esmentar l’estabilització del ritme
de les exportacions fins a la meitat de l’últim trimestre del 2004.

Consum i inversió

mantenen un baix

ritme d’avanç al final

del 2004.



mentre que els indicadors de confiança industrial i de la construcció ce-
dien un punt al gener.

L’exercici 2005 també ha començat positivament en el front dels preus.
L’índex de preus de consum (IPC) harmonitzat es va desaccelerar del 2,4%
interanual del desembre a l’1,9% del gener. Aquest ritme de creixement, el
més baix des del setembre del 2004, pot ser valorat satisfactòriament si
tenim en compte que els preus energètics continuen en nivells elevats.

Pel que fa al mercat laboral, la conjuntura es caracteritza per l’absència
de millores significatives. En el tercer trimestre del 2004, l’ocupació va
créixer el 0,4% interanual, només una dècima percentual per damunt de
la del segon trimestre. La taxa d’atur, per la seva banda, va acabar l’any
2004 amb un suau repunt d’una dècima percentual, fins al 8,9% de la
població activa. En conjunt, la taxa d’atur va oscil·lar el 2004 en un marge
estret, entre el 8,8% i el 9,0%, i va anotar una mitjana del 8,9%, percentat-
ge idèntic al del 2003.

Alemanya: aturada de l’activitat al final del 2003

En el quart trimestre del 2004, el producte interior brut (PIB) alemany
va créixer el 0,6% interanual, la meitat del nivell registrat en el trimestre
precedent. Per components, cal destacar que la major aportació de la
demanda externa va quedar compensada amb escreix pel mal comporta-
ment del consum i, en especial, de la inversió. El creixement anual del
2004 va quedar situat en l’1,0%, màxim des del 2000, quan l’economia va
registrar un avanç anual del 3,1%.

19Servei d’Estudis de ”la Caixa” - INFORME MENSUAL - març 2005

A Alemanya, el creixe-

ment es desaccelera

al 0,6% en el quart tri-

mestre del 2004.

ALEMANYA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Índex d’activitat
empresarial (IFO) (*)

Taxa d’atur (**)

Preus de consum

Balança comercial (***)

NOTES: (*) Valor.
(**) Percentatge sobre població activa.

(***) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.
FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

0,1 –0,1 0,9 1,4 1,2 – 0,6 – –

–2,2 –0,6 –0,7 –2,3 –1,6 –4,5 0,3 –2,7 ...

–1,2 0,1 1,2 3,4 3,8 2,3 –0,5 0,9 ...

89,4 91,6 96,4 95,7 95,4 95,3 94,1 96,2 96,4

10,2 10,5 10,4 10,5 10,7 10,7 10,8 10,8 11,4

1,4 1,1 1,1 1,8 1,9 2,0 1,8 2,1 1,5

118,6 129,8 137,8 150,8 154,3 154,9 156,2 155,4 ...

Notable desaccelera-

ció de la inflació, que

se situa en l’1,9% al

gener.

Lleuger empitjora-

ment de la taxa

d’atur, que tanca l’any

2004 en el 8,9%.

Des de la perspectiva de la demanda, l’empitjorament de les vendes al
detall i de la producció industrial de béns de consum en el quart trimes-
tre, quan van baixar, respectivament, el 2,4% interanual i el 0,3% inter-
anual, indica la falta de dinamisme de la despesa de les llars. Així i tot,
cal valorar positivament la recuperació de la confiança del consumidor

Al descens de les ven-

des al detall s’ha de

contraposar una certa

recuperació…



del mes de gener, que, després de créixer quatre punts, es va situar en el
nivell dels 12 punts negatius, el màxim des de l’octubre del 2002.

Pel costat de l’oferta, l’any 2004 es va tancar amb un balanç lleugera-
ment més positiu de l’activitat industrial. Tot i que el creixement de la
producció industrial, del 0,9% interanual al desembre, no va aconseguir
compensar el mal resultat del novembre, sembla que l’estabilització de
l’indicador IFO d’activitat empresarial en mitjana de gener i febrer, fins al
nivell dels 96,0 punts, similar al del final del 2004, i la notable acceleració
de les comandes industrials al desembre indiquen una inflexió alcista del
sector secundari.

Aquesta millora d’expectatives industrials es pot vincular a l’estabilitza-
ció de l’activitat exportadora del quart trimestre. Després de registrar-se
una notable desacceleració de les exportacions en el tercer trimestre, del
13% interanual del segon trimestre al 8% del tercer, en els tres últims
mesos de l’any el creixement mitjà de les vendes a l’exterior ha avançat a
un ritme idèntic, el 8% interanual. El menor augment de les importacions
ha facilitat una ampliació del superàvit comercial, que va arribar, en el
quart trimestre, als 155.500 milions d’euros, en saldo acumulat de dotze
mesos.

Els preus de consum, per la seva banda, es van situar al gener en
l’1,5% interanual, una notable reconducció en relació amb el 2,1% inter-
anual del desembre. En sentit contrari, al gener la taxa d’atur va trencar a
l’alça la tendència d’estabilitat exhibida en el segon semestre del 2004 i va
passar del 10,8% del desembre a l’11,4%. El col·lectiu d’aturats va superar,
en aquest mes de gener, els cinc milions de persones, el seu màxim des
del 1945, al final de la Segona Guerra Mundial.

França creix el 2,3% el 2004

L’economia francesa va accelerar el ritme en el quart trimestre del 2004,
quan va créixer el 2,2% interanual (2,0% interanual en el tercer trimestre),
gràcies a una sensible millora del consum privat (va augmentar el 2,5%
interanual, prop d’un punt per damunt del registre del trimestre anterior).
Aquest dinàmic comportament de la despesa de les famílies va compensar
amb escreix la desacceleració del consum públic (2,0% interanual, enfront
del 2,4% anterior) i de la inversió (2,3% interanual, que cal comparar amb
el 2,9% precedent), i la menor aportació de la variació d’existències a
l’increment del PIB. D’altra banda, la demanda externa va reduir la seva
detracció a la variació del PIB de l’1,8% del tercer trimestre a l’1,4% del
quart. En el conjunt del 2004, l’economia gal·la va créixer el 2,3%.

Segons es desprèn dels escassos indicadors de demanda disponibles,
les tendències anteriors es mantenen al començament del 2005. La princi-
pal excepció pot venir del consum privat, ja que la reculada de la con-
fiança del consumidor i la del consum intern al gener indicarien una
major feblesa en aquest front.
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La bona dada de la

inflació, 1,5% al gener,

es dóna simultània-

ment amb el pitjor

registre d’aturats des

del 1945.

França sorprèn amb

una acceleració del

creixement en el quart

trimestre, fins al 2,2%,

gràcies a la recupera-

ció del consum…

…que podria no pro-

longar-se al comença-

ment del 2005.

La indústria comença

a mostrar un perfil

més expansiu…

…vinculat possible-

ment al millor pols 

de la demanda externa.

…de la confiança del

consumidor.
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Des de l’àmbit de l’oferta, es constata que la desacceleració econòmica
es limita, sobretot, al sector industrial, mentre que els serveis es mantenen
més estables. Així, al gener, la confiança industrial va caure tres punts,
fins al nivell dels 4 punts negatius, mentre que la confiança del sector ter-
ciari ho feia menys (descens d’un punt). Així i tot, cal destacar que la pro-
ducció industrial es va accelerar al desembre fins al 2,1% interanual i va
consolidar una tendència alcista en el tram final del 2004. Per la seva ban-
da, els preus de consum van créixer al gener l’1,6% interanual (2,1% inter-
anual al desembre), mentre que la taxa d’atur augmentava el 10,0% al
gener (9,9% al desembre).

CONSUM PRIVAT

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB DE FRANÇA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX

2003 2004

PIB

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004

2,3

0,5 0,6 0,5

1,3

2,6

3,1

2,1 2,3 2,4
2,7

3,2

2,0
1,7

2,1

0,2

–0,8

0,5

3,3

–0,3

2,2

1,3

2,0

3,1

1,6

2,8

2,8

–1,9

2,5

1,6

3,3

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

4,6

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

EXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004

1,6

–0,6

–4,6
–3,7

7,4

–0,7 –1,7

1,9
3,3

FONTS: INSEE i elaboració pròpia.

–1,2 1,4

4,0

3,2

–2,5
0,2

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

7,6

2,0 2,2
2,5

1,6

2,0
2,4

2,9
2,3

3,7 3,5
10,3

8,5

Els serveis mantenen

el to, a diferència 

de la indústria, que

perd ritme.

En un altre ordre de coses, cal destacar la significativa novetat en
matèria de política laboral que representa l’àmplia reforma del règim de
setmana laboral de 35 hores. El dia 9 de febrer, l’Assembla Nacional va
aprovar diferents mesures que tendeixen a flexibilitzar el límit de jornada
de 35 hores. Les més significatives són l’ampliació del límit setmanal
d’hores laborals fins a les 48, la consideració d’hores suplementàries per a

La setmana laboral de

35 hores es flexibilitza

notablement…



les que representin superar una setmana laboral de 38 hores (enfront de
les 35 actuals), la reducció del sobrecost per hora treballada a partir de
l’hora 38 al 10% per a les primeres quatre hores (anteriorment, el 25%) i
la creació d’un «compte d’estalvi-temps» que permetrà que les hores de
més treballades es puguin transformar en retribució addicional o en més
cotitzacions socials. Així mateix, la reforma contempla condicions de més
flexibilitat per a les empreses de menys de 10 treballadors.
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Creixement de l’1,0%

a Itàlia en el quart tri-

mestre.

…tot i la contestació

social que la mesura

ha generat.

FRANÇA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Consum intern

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

1,1 0,5 2,0 3,1 2,0 – 2,2 – –

0,9 0,7 3,1 5,7 3,6 2,2 6,7 6,2 3,8

–1,5 –0,5 0,6 2,9 2,0 0,8 1,8 2,1 ...

9,3 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10,0

1,9 2,1 1,9 2,4 2,2 2,1 2,0 2,1 1,6

0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 –0,3 –0,4 –0,6 ...

Cal recordar que el passat 22 de desembre el govern ja havia adoptat
un decret pel qual es va ampliar el màxim anual d’hores extres fins a les
220 anuals, enfront del límit anterior de 120 hores. Aquestes mesures, que
han estat contestades amb diferents mobilitzacions socials, s’hauran
d’aprovar definitivament al Senat durant el mes de març. Tot i que s’espe-
ra un cert relaxament en l’esforç de flexibilització, el resultat final serà, a
la pràctica, el final del règim de les 35 hores.

Itàlia: primer dèficit comercial des del 1993

En el quart trimestre del 2004, el PIB va créixer a Itàlia l’1,0% inter-
anual, que cal comparar amb l’1,4% del període de juny-setembre, de
manera que el creixement del conjunt de l’any es va situar en l’1,1%
(0,4% el 2003). Tot i que encara no s’ha publicat l’evolució per compo-
nents de demanda, es pot anticipar que el principal responsable de la
desacceleració de l’activitat serà l’empitjorament de la contribució del sec-
tor exterior, que s’afegeix a la persistent feblesa de la demanda interna.

Així es desprèn, si més no, de la caiguda de les vendes al detall del
0,4% interanual al novembre, del descens de la confiança del consumidor
fins als 16 punts al desembre i del seu manteniment en aquest nivell al
gener i de l’aparició al novembre del primer dèficit comercial, en saldo
acumulat de 12 mesos, des del març de 1993. Pel costat de l’oferta, la
combinació de feblesa interna i exterior continua impedint que l’activitat
industrial es recuperi. Al desembre, la producció industrial va caure el
3,0% interanual, el registre més negatiu des del maig del 2003.

La demanda interna

no reacciona i apareix

el primer dèficit

comercial des 

del 1993.



Per la seva banda, els preus continuen encadenats a l’evolució de les
cotitzacions del petroli. Al gener, l’IPC va créixer l’1,9% interanual, una
millora de només una dècima percentual en relació amb el desembre,
que s’allunya de la tendència a la desacceleració registrada en altres eco-
nomies europees.

Regne Unit: etapa de menor activitat

L’economia britànica entra progressivament en una fase de menor crei-
xement, per bé que el fons de resistència que aporta el consum evitarà
una desacceleració excessiva. Així, en el quart trimestre del 2004, les ven-
des al detall van créixer el 4,9%, xifra notable, tot i que menor al 6,7% del
tercer trimestre. Una tendència similar mostra la inversió, que manté un
ritme expansiu però en suau descens, segons es desprèn del menor avanç
del component de béns d’equipament de la producció industrial en el
quart trimestre (2,0% interanual, enfront del 3,8% del trimestre precedent).
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REGNE UNIT: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions de lliures esterlines.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

1,8 2,2 3,0 3,5 3,1 – 2,8 – –

6,8 2,9 6,5 7,0 6,7 5,6 6,1 3,2 3,9

–2,5 –0,2 0,2 1,8 –0,1 –1,5 –0,2 0,3 ...

3,0 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6

2,2 2,8 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5 2,1

–43,5 –46,9 –50,1 –53,3 –56,0 –57,0 –57,2 –57,6 ...

La inflació, en l’1,9%

al gener.

L’activitat es modera

al Regne Unit, tot i

que el consum conti-

nua actuant de

suport.

ITÀLIA: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004 2005
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre Gener

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

0,4 0,4 0,8 1,3 1,4 – 1,0 – –

2,4 2,0 1,2 –0,2 –1,3 –2,7 –0,4 ... ...

–1,6 –0,6 –0,2 1,2 –0,6 –0,9 –2,4 –3,0 ...

8,6 8,4 8,2 8,0 8,0 – ... – –

2,5 2,7 2,2 2,4 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9

10,8 4,1 2,2 3,3 2,9 0,5 –0,2 –0,4 ...
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Per sectors, la novetat més destacada és el deteriorament de la con-
fiança al terciari, que, després de situar-se en el nivell dels 19 punts al
desembre, es va enfonsar fins als 10 punts al gener. La indústria, en canvi,
es mostra més estable. Així, la producció industrial creixia el 0,3% inter-
anual al desembre (caiguda del 0,1% interanual en el tercer trimestre),
mentre que la confiança del sector es mantenia al voltant del nivell dels
tres-quatre punts negatius entre els mesos d’octubre i gener.

Pel que fa als preus, en el mes de gener es va registrar una correcció
en els principals índexs. Així, l’IPC es va desaccelerar del 2,5% interanual
del desembre al 2,1%, mentre que els preus de producció se situaven, al
gener, en el 2,6% interanual, tres dècimes percentuals menys que en el
mes anterior. Per la seva banda, la taxa d’atur va recular al gener una
dècima percentual, fins al 2,6% de la població activa, mínim històric des
del 1975.

Portugal: desacceleració econòmica en la segona 
meitat del 2004

En el tram final del 2004, l’economia portuguesa continuava exhibint
un ritme d’activitat moderat. Els últims resultats de comptabilitat nacional
trimestral, relatius al tercer trimestre, mostren una economia que creix
només el 0,8% interanual, una desacceleració d’un punt percentual en
relació amb el trimestre anterior. La pèrdua de ritme va afectar gairebé
tots els components. Així, el consum privat va avançar el 2,1% interanual
(2,9% interanual en el segon trimestre), mentre que la inversió es va
incrementar l’1,9% interanual (3,6% interanual en el trimestre precedent).
L’excepció va ser el consum públic, que va augmentar l’1,2% interanual
en el tercer trimestre, enfront del 0,6% interanual del segon. L’embranzida
importadora (augment del 6,5% interanual), superior a l’acceleració de les
exportacions (4,5% interanual), va deteriorar la demanda externa, que va
detreure l’1,3% al creixement del PIB.

PORTUGAL: PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2004
2002 2003

I II III Octubre Novembre Desembre

PIB

Vendes al detall

Producció industrial

Taxa d’atur (*)

Preus de consum

Balança comercial (**)

NOTES: (*) Percentatge sobre població activa.
(**) Saldo acumulat de 12 mesos. Milers de milions d’euros.

FONTS: OCDE, organismes nacionals d’estadística i elaboració pròpia.

0,4 –1,2 0,5 1,8 0,8 – ... –

1,7 –0,7 1,7 3,4 3,8 1,6 2,8 5,3

–0,4 0,2 –1,0 –0,6 –3,1 –10,0 –1,5 –2,6

5,1 6,3 6,4 6,3 6,8 – 7,1 –

3,6 3,3 2,2 2,5 2,4 2,1 2,5 2,5

–1,2 –1,0 –1,0 –1,1 –1,2 –1,2 –1,3 ...

Atur i inflació, en

cotes molt reduïdes.

Portugal es desaccele-

ra fins al 0,8% en el

tercer trimestre…

Sembla que el menor

creixement afecta

principalment els

serveis.



Els indicadors relatius al quart trimestre reiteren la feblesa de l’econo-
mia lusitana. Des de la perspectiva de la demanda, cal destacar el to des-
cendent de les vendes al detall en l’últim trimestre (3,2% interanual, xifra
inferior al 3,8% del trimestre anterior) i l’empitjorament de la confiança
del consumidor, que va caure tres punts en el quart trimestre. Pel que fa a
l’oferta, la producció industrial continua sense donar senyals de millora.
Després de caure el 3,1% interanual en el tercer trimestre, el descens es
va ampliar fins al 4,7% interanual en la mitjana de l’últim trimestre del
2004. De manera similar, l’indicador de sentiment econòmic va recular 1,1
punts i es va situar en el nivell dels 94,8 punts en el quart trimestre.
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La taxa d’atur puja 

el 7,1% en el quart

trimestre.

Un nou govern haurà

d’afrontar la delicada

situació econòmica.

2002 20042000 2001 2003

M J S D M J S D M J S D M J S D JMFONT: Comissió
Europea.

S

EMPITJORA LA CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR PORTUGUÈS
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D’altra banda, la taxa d’atur, arran de l’alentiment econòmic, continua
empitjorant. En el quart trimestre, es va situar en el 7,1% de la població
activa, tres dècimes percentuals més que en el trimestre anterior. Més esta-
bilitat han mostrat els preus. Així, l’IPC s’ha mantingut estable (2,4% inter-
anual de mitjana en el segon semestre de l’any) i ha tancat en el 2,5% in-
teranual al desembre, mentre que els preus de producció en el període
octubre-desembre van créixer el 5,0% interanual, enfront del 4,2% del tercer
trimestre. Quant al sector exterior, la balança comercial acumulada de dotze
mesos en mitjana mensual va presentar un dèficit de 1.300 milions d’euros
al novembre i va reflectir un creixement de les importacions (16,9% inter-
anual) molt superior al de les exportacions (1,7% interanual).

L’economia portuguesa, en definitiva, no acaba de trobar el camí de la
recuperació. Després de millorar en la primera meitat de l’any 2004, en el
segon semestre ha tornat a perdre impuls econòmic. Tot plegat obligarà
el nou govern del Partit Socialista, vencedor de les eleccions legislatives
del passat 20 de febrer, a parar més atenció als continguts econòmics del
seu programa d’actuació. El programa electoral socialista es basa, des del
punt de vista econòmic, en tres pilars: creixement, innovació i ocupació.



Concretament, cal destacar la proposta d’un pla tecnològic, l’eix cen-
tral del qual és la reposició dels incentius fiscals a la recerca i desenvolu-
pament, eliminats en l’anterior legislatura, i la revisió del codi del treball i
del sistema de la Seguretat Social. En aquest front, les propostes són limi-
tar les pensions més elevades i uniformar l’edat de jubilació entre els dife-
rents règims de protecció social. Finalment, per donar resposta a l’esforç
de consolidació pressupostària exigit per la Unió Europea, el Partit Socia-
lista proposa la revisió de la normativa fiscal i contempla l’ampliació de la
base tributària i la inclusió d’incentius a l’estalvi (suprimits pel govern
anterior).
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Les reformes laboral,

de la Seguretat Social

i fiscal són al centre

del programa econò-

mic del nou govern.
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MERCATS MONETARIS I DE CAPITAL

La Reserva Federal apuja els tipus per sisena vegada
consecutiva

Tal com s’esperava, el Comitè de Mercat Obert de la Reserva Federal
dels Estats Units va decidir apujar els tipus d’interès oficials en la reunió
del començament de febrer. D’aquesta manera, el nivell objectiu del tipus
d’interès dels fons federals –dipòsits interbancaris a un dia– va augmentar
de nou en 25 punts bàsics i es va col·locar en el 2,50%. Es va tractar de la
sisena pujada consecutiva d’aquest tipus d’interès de referència des del
nivell de l’1% en què se situava abans del juny del 2004. Al mateix temps,
la taxa de descompte també va pujar en 25 punts bàsics fins al 3,50%.

El tipus oficial de la

Reserva Federal aug-

menta 150 punts

bàsics des del juny 

del 2004…

MERCATS FINANCERS

La política monetària nord-americana continua essent molt relaxada.
Així, per exemple, el tipus d’interès oficial continua essent inferior a la
taxa d’inflació anual. D’aquesta manera, es continua esperant nous incre-
ments del tipus d’interès oficial, els quals es continuaran produint de for-
ma gradual i progressiva, segons es desprèn de la nota de premsa emesa
per la Reserva Federal, que no va variar el to en relació amb els mesos
anteriors.

…però la política

monetària continua

essent laxa…

LA RESERVA FEDERAL SITUA EL TIPUS D’INTERÈS DE REFERÈNCIA
EN EL 2,50%
Tipus d’interès de referència de la política monetària

FONTS: Bancs
centrals nacionals.
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D’aquesta manera, el tipus d’interès dels dipòsits interbancaris a un
any nord-americans va tendir a pujar lleugerament en les primeres setma-
nes de febrer. Així, cap a la meitat de la quarta setmana del mes, es
col·locava en el 3,41%. Aquesta cota representava un augment de 208
punts bàsics en relació amb dotze mesos abans.
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…i el rendiment dels

dipòsits interbancaris

a un any continua

pujant.

TIPUS D’INTERÈS A CURT TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Mitjanes mensuals, en percentatge anual

Zona de l’euro Estats Units Japó Regne Unit Suïssa

Tres mesos Un any
Tres mesos Tres mesos Tres mesos Tres mesos

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener (*)

Febrer (1)

NOTES: (*) Xifres provisionals.
(1) Dia 24.
(2) Tipus d’interès marginal. Últimes dates de variació del tipus mínim: 6-3-03 (2,50%), 5-6-03 (2,00%).
(3) Últimes dates de variació: 25-6-03 (1,00%), 30-6-04 (1,25%), 10-8-04 (1,50%), 21-9-04 (1,75%), 10-11-04 (2,00%), 14-12-04 (2,25%), 2-2-05 (2,50%).
(4) Últimes dates de variació: 6-2-03 (3,75%), 10-7-03 (3,50%), 6-11-03 (3,75%), 5-2-04 (4,00%), 6-5-04 (4,25%), 10-6-04 (4,50%), 5-8-04 (4,75%).

FONTS: Banc Central Europeu, Banc d’Espanya, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

2,01 2,09 2,22 1,00 1,09 0,01 3,75 3,96 0,24

2,00 2,07 2,16 1,00 1,07 0,01 3,96 4,08 0,25

2,00 2,03 2,06 1,00 1,07 0,01 4,00 4,21 0,25

2,00 2,05 2,16 1,00 1,10 0,00 4,00 4,30 0,28

2,00 2,09 2,30 1,00 1,21 0,00 4,21 4,44 0,26

2,00 2,11 2,40 1,25 1,47 0,00 4,42 4,71 0,41

2,01 2,12 2,36 1,25 1,59 0,00 4,50 4,77 0,50

2,01 2,11 2,30 1,43 1,70 0,00 4,72 4,88 0,54

2,02 2,12 2,38 1,59 1,88 0,00 4,75 4,85 0,67

2,03 2,15 2,32 1,75 2,06 0,00 4,75 4,81 0,71

2,05 2,17 2,33 1,92 2,28 0,00 4,75 4,79 0,75

2,07 2,17 2,30 2,25 2,47 0,00 4,75 4,78 0,75

2,06 2,15 2,31 2,25 2,64 0,00 4,75 4,79 0,74

2,05 2,14 2,34 2,50 2,88 0,00 4,75 4,88 0,75

Subhastes
BCE (2)

Nivell
objectiu de
la Reserva
Federal (3)

Tipus
d’intervenció

Banc 
d’Anglaterra (4)

Euríbor

El BCE segueix en

compàs d’espera.

A la zona de l’euro, tampoc no va sorprendre que el Consell de Govern
del Banc Central Europeu (BCE) no modifiqués el tipus d’interès oficial en
la reunió del 3 de febrer. Així, continua fixat en el 2,00% des del juny del
2003. El BCE no va variar substancialment la seva posició i va continuar
adduint que l’estabilitat de preus a mitjà termini no està amenaçada. De fet,
la seva previsió és que la taxa d’inflació es col·locarà per sota del 2% al
llarg de l’exercici. No obstant això, el BCE continua indicant l’existència de
riscos a mitjà termini per a l’estabilitat dels preus. En particular, aquests ris-
cos poden provenir d’un encariment del cru i dels eventuals efectes de
transmissió als salaris de les recents tensions inflacionistes. Així mateix, va
indicar que l’existència d’una liquiditat monetària excessiva també consti-
tueix un factor de risc per a la inflació a mitjà termini. Així, els préstecs al
sector privat de la zona de l’euro aviven el seu ritme de creixement, del
7,0% el desembre.



En aquest context, l’euríbor a un any va augmentar molt lleugerament al
gener de mitjana mensual fins a col·locar-se en el 2,31%, amb un increment
de 9 punts bàsics en relació amb dotze mesos abans. En les primeres set-
manes de febrer, l’euríbor a un any va oscil·lar prop d’aquest nivell i es va
situar en el 2,34% cap a la meitat de la quarta setmana del mes. D’aquesta
manera, de la corba de tipus d’interès es dedueix que el mercat no espera
el començament del gir restrictiu del BCE fins al quart trimestre d’enguany.

El dòlar perd vigor al febrer

Al gener, la divisa dels Estats Units es va apreciar l’1,5% en relació amb
un conjunt ampli de monedes. En els primers dies de febrer, es va mante-
nir en un cert compàs d’espera davant la reunió del grup dels set països
més desenvolupats, ampliada en aquesta ocasió amb els principals països
emergents (Rússia, Xina, Índia, Brasil i Sud-àfrica) per tal d’intentar gestio-
nar els tipus de canvi en un entorn de forts desequilibris globals. La tro-
bada va acabar amb un comunicat similar a l’emès un any abans. La posi-
ció xinesa, en particular, no va variar, ja que no va acceptar cap
compromís per apreciar el iuan amb un calendari definit. No obstant això,
el govern xinès va continuar mantenint l’objectiu de flexibilitzar la seva
moneda a mitjà termini.

No obstant això, unes manifestacions del president de la Reserva Fede-
ral, Alan Greenspan, afirmant que sembla que el dèficit exterior per
compte corrent dels Estats Units s’està estabilitzant i que podria disminuir
a llarg termini, van esperonar el dòlar. Aquestes expectatives i l’esperança
d’una reducció del dèficit pressupostari van donar suport al dòlar, que va
prosseguir la seva recuperació. Posteriorment, però, va perdre vigor. Entre
altres impactes negatius, va patir l’efecte d’unes declaracions del banc
central de Corea de Sud en què afirmava que diversificaria les seves
reserves de divises.

De fet, el dòlar s’ha depreciat el 16,3% en termes globals des del
màxim del final de gener del 2002, però l’evolució de les diferents mone-
des enfront de la principal divisa de reserva ha estat dispar. Així, de lla-
vors ençà, el rand de Sud-àfrica, l’euro, el forint hongarès i el dòlar aus-
tralià han presentat apreciacions superiors al 50% enfront del dòlar. El
dòlar canadenc ha mostrat una pujada del 29% i el ien, del 27%. En canvi,
altres monedes asiàtiques, com la rupia indonèsia, el dòlar de Singapur i
el de Taiwan han anotat alces inferiors, de l’ordre del 12%. I tant el dòlar
de Hong Kong com el yuan xinès s’han mantingut vinculats al dòlar. Al
pol oposat, la majoria de divises llatinoamericanes s’han depreciat enfront
del dòlar en els tres últims anys.

L’euro va continuar fluixejant en les primeres setmanes de febrer, des-
prés de la forta escalada del final del 2004. Així, el dia 9 del mes va regis-
trar el nivell mínim dels tres últims mesos enfront del dòlar, amb una
reculada del 6,4% en relació amb el màxim històric del 28 de desembre
del 2004. No obstant això, tot seguit la moneda única europea va rebotar
de nou. Unes declaracions de diversos dirigents del BCE mostrant preocu-
pació per la inflació van reforçar aquest moviment. Així, va superar la
cota d’1,32 dòlars.
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L’euríbor a un any

puja 9 punts bàsics en

els dotze últims

mesos fins al gener.

La cimera del G-7 al

començament de

febrer no aporta nove-

tats.

Alts i baixos del dòlar.

La depreciació del

dòlar afecta de mane-

ra desigual la resta 

de divises.

Després d’una pausa,

l’euro rebota enfront

del dòlar i n’aprofita

les febleses.
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La lliura esterlina

s’enforteix al febrer…

La lliura esterlina ha tendit a apreciar-se en les últimes setmanes, tot i
que no enfront de l’euro. Un seguit de dades econòmiques positives, com
la reducció del dèficit comercial i l’avanç de la producció industrial, va
sostenir la moneda britànica. També hi va contribuir la possibilitat que el
Banc d’Anglaterra es vegi obligat a apujar el tipus d’interès oficial, actual-
ment en el 4,75%, per contenir la inflació.

El ien va baixar l’1,0% enfront del dòlar al gener. En les primeres set-
manes de febrer, la divisa japonesa va continuar cedint terreny. Així, el
dia 10 la moneda nipona va marcar el mínim dels tres últims mesos
enfront del dòlar. En relació amb l’euro, el ien també va recular en les
primeres setmanes de febrer. No obstant això, mantenia una apreciació en
relació amb el final del 2004.

Rússia va anunciar una modificació en la gestió del tipus de canvi del
ruble en la primera setmana de febrer. Si fins ara el dòlar era la referència
bàsica en el règim de flotació canviària gestionat pel banc central rus, a

…i el ien baixa.

Rússia té en compte

l’euro.

97,2

54,6

54,0

52,3

47,2

46,0

37,9

35,5

31,3

29,0

26,7

12,4

12,3

12,3

9,9

0,0

0,0

0,0

Depreciació

NO TOTES LES MONEDES ES REVALOREN ENFRONT DEL DÒLAR
Variació del tipus de canvi de la moneda nacional respecte al dòlar des del 28-1-2002,
en percentatge

Rand de Sud-àfrica

Euro

Forint hongarès

Dòlar australià

Corona noruega

Franc suís

Zloty polonès

Lliura esterlina

Won de Corea del Sud

Dòlar canadenc

Ien japonès

Dòlar de Singapur

Rupia indonèsia

Dòlar de Taiwan

Ruble

Dòlar de Hong Kong

Rial d’Aràbia Saudita

Iuan xinès

Peso colombià

Real brasiler

Naira nigeriana

Peso mexicà

Lliura egípcia

Peso argentí

Bolívar veneçolà

100–100 –80 –60 –40 0 20 40 60 80–20

–2,2

–7,9

–13,9

–17,5

–20,3

–40,6

–73,5

Apreciació

NOTA: Fins
al 24-2-05.
FONTS: Thomson
Financial Datastream
i elaboració pròpia.
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partir d’ara l’euro incrementarà el seu paper. Aquest canvi es justifica per
la importància de les transaccions comercials exteriors russes amb els paï-
sos de la zona de l’euro.

El real brasiler ha experimentat una tendència alcista enfront del dòlar
en els últims mesos. D’aquesta manera, cap a la meitat de febrer, va ano-
tar la cota màxima des del juny del 2002. Aquesta pujada ha estat influïda
per les elevacions del tipus d’interès del Banc del Brasil i per les expecta-
tives que continuïn.

El real brasiler marca

el màxim dels dos

últims anys i mig.

TIPUS DE CANVI DE LES PRINCIPALS MONEDES
Gener 2005

Última sessió del mes Dades mensuals

Enfront del dòlar dels EUA

Ien japonès

Lliura esterlina (1)

Franc suís

Dòlar canadenc

Peso mexicà

Índex efectiu nominal (4)

Enfront de l’euro

Dòlar dels EUA

Ien japonès

Franc suís

Lliura esterlina

Corona sueca

Corona danesa (3)

Zloty polonès

Corona txeca

Forint hongarès

Índex efectiu nominal (5)

NOTES: (1) Unitats per lliura esterlina.
(2) Els percentatges de variació fan referència a les cotitzacions tal com apareixen al quadre.
(3) La corona danesa té una paritat central enfront de l’euro de 7,46038 amb una banda de fluctuació del ±2,25%.
(4) Índex efectiu nominal ampli del dòlar de la Reserva Federal dels Estats Units. Calculat com a mitjana ponderada del valor del dòlar enfront de les 26

monedes dels països amb més volum de comerç amb els Estats Units. Base: 1-1997 = 100.
(5) Índex de tipus de canvi efectiu nominal de l’euro del Banc Central Europeu. Calculat com a mitjana ponderada del valor bilateral de l’euro enfront de les

monedes dels 23 principals socis comercials de la zona de l’euro. Base: I-1999 = 100.
FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia. 

103,6 1,0 103,3 –0,5 –0,5 –2,9 105,4

1,884 –1,8 1,878 –2,7 –2,7 3,1 1,909

1,188 4,2 1,180 3,0 3,0 –5,0 1,170

1,241 3,2 1,225 0,6 0,6 –5,5 1,239

11,21 0,5 11,26 0,5 0,5 3,2 11,10

109,5 1,5 109,3 0,4 0,4 –2,9 109,1

1,304 –4,3 1,312 –2,2 –2,2 4,0 1,326

135,0 –3,4 135,6 –2,5 –2,5 1,1 139,1

1,547 0,3 1,547 0,7 0,7 –1,2 1,539

0,691 –2,0 0,699 0,5 0,5 0,9 0,694

9,106 0,9 9,048 0,7 0,7 –1,0 9,073

7,442 0,0 7,440 0,1 0,1 –0,1 7,441

4,081 –0,1 4,079 –1,4 –1,4 –13,4 3,939

30,14 –1,1 30,30 –1,1 –1,1 –7,4 29,86

245,6 –0,2 246,5 0,3 0,3 –6,7 242,1

105,2 –2,6 105,8 –1,1 –1,1 0,3 106,2

Tipus de
canvi

% de
variació

mensual (2)

Tipus de
canvi
mitjà

% variació (2)

Mensual s/desembre 2004 Anual

Tipus de
canvi

24-2-05
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L’EURO REACCIONA AL FEBRER
Dòlars dels Estats Units per euro

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Les dades arriben fins al 24 de febrer. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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EL IEN ANOTA LA COTA MÍNIMA DELS TRES ÚLTIMS MESOS CONTRA EL DÒLAR
Iens per dòlar

Mitjanes mensuals Canvis diaris

NOTA: Els tipus arriben fins al 24 de febrer. FONTS: OCDE, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.
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El rendiment del deute alemany a deu anys marca 
el nivell mínim de les últimes dècades

Les rendibilitats dels bons del Tresor dels Estats Units van continuar
lliscant a la baixa en la primera setmana de febrer. La publicació de les
dades sobre la creació d’ocupació del gener, per sota del que estava pre-
vist, va contribuir al descens, en atenuar la perspectiva de tensions infla-
cionistes. No obstant això, després de marcar la cota mínima dels tres

La rendibilitat dels

bons del Tresor dels

Estats Units remunta

per temors inflacio-

nistes.



últims mesos, el tipus d’interès dels bons del Tresor a 10 anys va repun-
tar, esperonat per temors inflacionistes. Així, cap a la meitat de la quarta
setmana del mes, el rendiment dels bons a 10 anys se situava en el 4,29%,
8 punts bàsics per damunt del final del 2004.

De tota manera, els tipus d’interès a llarg termini estan en nivells bai-
xos a causa de diversos factors: l’existència d’una àmplia liquiditat global
per unes polítiques monetàries encara laxes en general; una abundància
relativa d’estalvi en una situació d’excés de capacitat productiva global
instal·lada; el descens de la prima d’incertesa associada a un guany de
credibilitat dels bancs centrals, i els dubtes sobre el rendiment futur de
l’economia dels Estats Units.
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Diversos factors pres-

sionen a la baixa els

rendiments dels bons.
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NOTA: Els tipus arriben fins al 24 de febrer.
FONTS: Banc d’Espanya i Thomson Financial Datastream.
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LES RENDIBILITATS DELS BONS PÚBLICS REBOTEN AL FEBRER
Rendibilitat dels bons públics a 10 anys, en percentatge anual

D2005 G
2005
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A Alemanya, la rendibilitat dels bons de l’Estat a 10 anys va caure fins
al 3,43% el dia 10 de febrer, va anotar la cota mínima de les últimes dèca-
des i va superar la marca anterior de juny del 2003. El rendiment dels
bons germànics a 30 anys també va registrar un mínim històric. Les
importants compres de deute públic a llarg termini per part de fons de
pensions i de companyies d’assegurances per afrontar una regulació més
estricta de la gestió dels actius i dels passius van influir en aquesta evolu-
ció. D’altra banda, el diferencial de tipus d’interès a 10 anys entre el deute
nord-americà i l’alemany s’ha situat al voltant dels 60 punts bàsics en les
primeres setmanes de febrer.

A Anglaterra, el tipus d’interès dels bons de l’Estat a 10 anys mostra
una lleugera alça en relació amb el final del 2004. Així, cap a la meitat de
la quarta setmana de febrer, es col·locava en el 4,78%, 25 punts bàsics
més que al començament de l’exercici. No obstant això, aquesta rendibili-
tat se situa per sota del rendiment dels actius més a curt termini. D’aques-

A Anglaterra persis-

teix la corba invertida

de tipus d’interès,

però menys.

Importants compres

de deute públic euro-

peu per part d’inver-

sors institucionals.
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Reducció de la prima

de risc dels bons d’alt

rendiment.

TIPUS D’INTERÈS A LLARG TERMINI ALS MERCATS NACIONALS
Deute públic a 10 anys, mitjana del període, en percentatge anual

2004 2005
2002 2003

I II III IV Gener 24 febrer

Estats Units

Japó

Alemanya

França

Itàlia

Espanya

Regne Unit

Suïssa

FONTS: Banc d’Espanya, Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

4,65 4,04 4,05 4,64 4,34 4,21 4,26 4,29

1,27 0,99 1,30 1,59 1,64 1,45 1,36 1,40

4,80 4,10 4,09 4,26 4,13 3,80 3,59 3,72

4,88 4,13 4,11 4,31 4,16 3,83 3,58 3,72

5,04 4,24 4,24 4,47 4,31 3,94 3,72 3,83

4,96 4,12 4,12 4,31 4,17 3,82 3,59 3,73

4,93 4,53 4,83 5,14 5,05 4,71 4,62 4,78

3,02 2,47 2,46 2,74 2,70 2,38 2,14 2,23

ta manera, la corba de tipus d’interès presenta una forma lleugerament
invertida, d’acord amb la fase més avançada en el cicle de l’economia
britànica en relació amb la continental.

Els resultats empresa-

rials, una nova onada

de fusions i adquisi-

cions i els baixos tipus

d’interès donen

suport a les borses…

…però la pujada dels

rendiments dels bons

i l’encariment del cru

impedeixen que els

índexs nord-ameri-

cans recuperin la par

de l’any.

Després del repunt de la prima de risc dels bons d’alt rendiment al
gener, mesurada pel diferencial de rendibilitats amb els bons del Tresor, en
les primeres setmanes de febrer s’ha produït una lleugera inflexió a la baixa.
De fet, la taxa de morositat dels bons d’alt rendiment va romandre al gener
en el 2,3%, segons l’agència de qualificació Moody’s, un nivell molt baix.

Les borses recuperen l’alegria

Després d’un bon tancament del 2004, els mercats de valors no van
començar l’exercici amb bon peu, afectats per un repunt del preu del
petroli i per alguns resultats empresarials decebedors. D’aquesta manera,
nombroses borses van acabar el mes de gener amb un balanç mensual
negatiu. No obstant això, ja en les últimes setmanes de gener, es va apun-
tar una reacció positiva, amb el suport de la publicació de beneficis
empresarials favorables i dels descensos dels rendiments del deute públic.
Així, la majoria d’índexs borsaris van reprendre la tònica alcista. Una nova
onada de fusions i adquisicions de societats va contribuir a l’embranzida
dels mercats d’accions. No obstant això, posteriorment, el repunt de les
rendibilitats dels bons i el nou increment del preu del petroli van enter-
bolir les perspectives borsàries i es va produir una correcció.

Als Estats Units, l’increment del tipus d’interès oficial del dia 2 de febrer
amb prou feines va influir en l’evolució de les borses, ja que havia estat
àmpliament descomptat. D’altra banda, la Reserva Federal no va adoptar un
to més agressiu, com s’havia temut. D’aquesta manera, la recuperació de
l’optimisme va permetre als principals índexs borsaris, com l’Standard &
Poor’s 500 i el Dow Jones Industrials, apropar-se a la par de l’any en la
quarta setmana de febrer. No obstant això, l’índex Nasdaq, representatiu
dels valors tecnològics, va empitjorar en les primeres setmanes de febrer i
va presentar una caiguda del 5,7% en relació amb el final de desembre.
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ÍNDEXS DE LES PRINCIPALS BORSES MUNDIALS
31-01-2005

Cotització a 24-2-05

Índex (*)
% variació % variació % variació

% variació
% variació

mensual acumulada anual
acumulada

sobre la mateixa
data de 2002

Nova York

Dow Jones

Standard & Poor’s

Nasdaq 

Tòquio

Londres

Zona de l’euro

Frankfurt

París

Amsterdam

Milà

Madrid

Zuric

Hong Kong

Buenos Aires

São Paulo

NOTA: (*) Nova York: Dow Jones Industrials, Standard & Poor’s Composite, Nasdaq Composite; Tòquio: Nikkei 225; Zona de l’euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: Financial
Times 100; Frankfurt: DAX; París: CAC 40; Amsterdam: AEX; Milà: MIBTEL; Madrid: IBEX 35 de les borses espanyoles; Zuric: Swiss Market Index; Hong
Kong: Hang Seng; Buenos Aires: Merval; São Paulo: Bovespa.

FONTS: Thomson Financial Datastream i elaboració pròpia.

10.489,9 –2,7 –2,7 0,0 –0,3 7,8

1.181,3 –2,5 –2,5 4,4 –1,0 10,1

2.062,4 –5,2 –5,2 –0,2 –5,7 19,0

11.387,6 –0,9 –0,9 5,6 0,4 11,3

4.852,3 0,8 0,8 10,5 3,3 –1,6

2.984,6 1,1 1,1 5,1 2,5 –11,8

4.254,9 0,0 0,0 4,8 1,1 –9,3

3.913,7 2,4 2,4 7,6 4,1 –6,3

360,4 3,5 3,5 2,0 6,4 –22,6

24.091,0 2,4 2,4 17,2 2,3 10,9

9.223,9 1,6 1,6 16,3 3,0 22,1

5.771,4 1,4 1,4 0,6 3,4 –4,9

13.721,7 –3,6 –3,6 3,3 –1,2 31,8

1.373,8 –0,1 –0,1 20,4 11,2 315,7

24.350,0 –7,0 –7,0 11,4 8,6 109,7

Per sectors, l’evolució va ser desigual. Les empreses energètiques van
ser les més afavorides en els primers mesos de l’any. Els productors de
materials de construcció i de compostos químics i les companyies de ser-
veis públics també van registrar un bon balanç acumulat. Al costat contra-
ri, les societats de telecomunicacions i de tecnologies van ser les que van
presentar els resultats més negatius, amb minusvàlues considerables.

Per la seva banda, cap a la meitat de la quarta setmana de febrer, l’ín-
dex Financial Times 100 de la Borsa de Londres aconseguia uns guanys
del 3% sobre el mes de desembre. L’índex SMI de la borsa suïssa també
presentava una pujada del 3% en el mateix període. L’índex Nikkei 225
del Japó va marcar un màxim dels set últims mesos en la tercera setmana
de febrer. D’altra banda, els índexs borsaris d’Austràlia i de Nova Zelanda
van anotar cotes rècord al febrer.

Les borses de la zona de l’euro, que van aconseguir tancar gener en
terreny positiu, van ampliar les plusvàlues en les primeres setmanes de
febrer. Els principals avanços van ser registrats per les borses d’Amster-
dam, París, Milà i Madrid. Les principals borses europees es van situar en
les cotes màximes dels dos últims anys i mig.

Pel que fa a la borsa espanyola, l’índex IBEX 35 va registrar una ratxa
d’onze pujades diàries des del final de gener i un nou impuls posterior que
la van dur a superar la cota 9.600 i a marcar el màxim des del maig del
2001 en la tercera setmana de febrer. D’aquesta manera, en la quarta setma-
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Els mercats d’accions
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L’IBEX 35 registra el

nivell màxim des del

maig del 2001.



na del mes, anotava un avanç del 3% sobre el mes de desembre. Cal desta-
car que més de la tercera part de les accions constituents de l’índex IBEX
35 van anotar màxims històrics en el mes.

La situació també va millorar apreciablement als mercats de valors dels
països emergents al febrer. Així, la borsa argentina, que havia acabat el mes
de gener en números vermells, va tornar a marcar nous màxims històrics al
febrer. La borsa mexicana també va anotar nous rècords. Així mateix, la
Borsa de São Paulo, al Brasil, es va recuperar de les pèrdues patides en el
primer mes de l’any i va registrar una cota màxima històrica.
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Rècords històrics de

les borses argentina,

mexicana i brasilera.

ÍNDEX NASDAQ DELS ESTATS UNITS

BORSES INTERNACIONALS
Índexs al final del mes

MADRID (IBEX 35)

NOVA YORK (Standard & Poor’s 500)

ZONA EURO (DJ Euro Stoxx 50)

NOTA: Febrer 2005, dia 24. FONT: Thomson Financial Datastream.

TÒQUIO (Nikkei 225)LONDRES (Financial Times 100)

BUENOS AIRES (Merval)SÃO PAULO (Bovespa)
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ACTIVITAT ECONÒMICA

L’economia espanyola creix el 2,7% el 2004

El producte interior brut (PIB) va créixer el 2,7% en taxa interanual en
el quart trimestre del 2004, segons les dades corregides d’efectes estacio-
nals i de calendari publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest
registre, superior en una dècima de punt al del trimestre precedent, con-
firma la tònica de creixement sostingut que manté l’economia espanyola
en els últims mesos. La lleugera acceleració en l’últim trimestre va ser
deguda a la menor contribució negativa del sector exterior, ja que la
demanda interna va mantenir estable el seu comportament i va créixer a
nivells molt elevats. Malgrat tot, la detracció del sector exterior a l’aug-
ment del PIB va quedar en 1,9 punts percentuals, que van ser compensats
per l’avanç de la demanda interna. En total, el creixement del PIB va ser
del 2,7%, dues dècimes més que el 2003.

El bon to de la demanda interna, que, en el conjunt de l’any, va apor-
tar 4,4 punts al creixement del PIB, s’ha basat en el consum final i, en
especial, en la formació bruta de capital, que ha millorat àmpliament el
registre de l’any precedent. En efecte, aquest component de la demanda
va augmentar el 4,6%, un punt i quatre dècimes més que el 2003. El con-
sum final, per la seva banda, va créixer el 3,8% de mitjana, set dècimes
per damunt de l’any anterior.

Pel que fa al consum final, destaca l’evolució del corresponent a les
administracions públiques, que el 2004 va registrar un augment del 4,9%
després d’accelerar-se progressivament al llarg de l’any (l’increment del
quart trimestre va ser del 5,4% interanual). El consum de les llars, per la
seva banda, va mantenir un to estable i un nivell elevat, amb un incre-
ment del 3,5% el 2004. L’augment sostingut de l’ocupació, la millora de
les retribucions reals i també les folgades condicions d’accés al crèdit han
afavorit aquest comportament.

La intensa recuperació de la formació bruta de capital va derivar de la
demanda de béns d’equipament, que ha mostrat un comportament
excel·lent en el segon semestre de l’any i ha crescut a taxes superiors al
9% real. D’aquesta manera, l’augment mitjà d’aquest component de la
demanda va arribar al 5,8% anual, molt superior a l’1,0% registrat el 2003.
La construcció, per la seva banda, ha exercit també un paper molt relle-
vant i, gràcies a un semestre més dinàmic, va aconseguir saldar l’exercici
evitant la seva esperada desacceleració. El creixement es va situar en el
4,4%, una dècima superior al de l’any precedent.

CONJUNTURA ESPANYOLA

Lleugera acceleració

de l’activitat en l’últi-

ma part de l’any.

La demanda interna
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de la demanda 

de construcció.



El mal balanç del sector exterior va ser degut més a la pressió de les
importacions que a un mal comportament de les exportacions. En efecte,
les importacions van tancar el 2004 amb un creixement del 9,0% real, més
de quatre punts per damunt de l’any anterior, amb increments molt supe-
riors en el cas dels béns en relació amb les de serveis. Les exportacions,
per la seva banda, van acabar amb un augment del 4,5% enfront del 2,6%
registrat el 2003. En aquest cas, també, el dinamisme més intens va
correspondre a les de béns, ja que les de serveis van recular fins i tot més
que l’any anterior.
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CONSUM DE LES LLARS

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER COMPONENTS
Percentatge de variació interanual (*)

PIB

2003 2004 IVIIIIII I IVII III IVIIIIII I IVII III

2,7

2003 2004 2003 2004

DEMANDA INTERIORINVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ

2003 2004
2003 2004

IVIIIIII I IVII III
2003 2004

IVIIIIII I IVII III

2,6

2003 2004

INVERSIÓ EN BÉNS D’EQUIPAMENT I ALTRES

2003 2004

CONSUM PÚBLIC

2003 2004
2003 2004

IVIIIIII I IVII III
2003 2004

IVIIIIII I IVII III

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. FONT: Institut Nacional d’Estadística.

IMPORTACIONS DE BÉNS I SERVEISEXPORTACIONS DE BÉNS I SERVEIS

2003 2004
2003 2004

IVIIIIII I IVII III
2003 2004

IVIIIIII I IVII III

4,8

2003 2004

4,9

3,9

4,5 9,0

3,2

4,2

2,1

2,5 2,6
2,8

2,7 2,6 2,6 2,7

4,0
3,5

3,8
4,2

4,6 4,7 4,8
5,4

4,2
4,6

4,1 4,2 4,2 4,1
4,6

4,9

1,9

3,9

3,1

1,6

5,5

3,3

4,1

5,2

2,8 2,7
3,0 2,9

3,4 3,6 3,5 3,5

2,4
2,8

4,1
3,5 3,6

4,3 4,5 4,5

2,8

4,7

7,9

3,7

8,0 8,2

9,5
10,2

2,3 2,3
1,7

0,7
0,7

3,8

7,5
7,4

2,5

4,44,3

2,9

3,5

1,7

4,9



Des de la perspectiva de l’oferta, les dades del quart trimestre van ratifi-
car el declivi de l’agricultura, una millora sostinguda a la construcció, una
lleugera inflexió en la tendència alcista de l’activitat industrial, un bon to
en les branques energètiques i un perfil ascendent dels serveis. En aquest
cas, van ser els serveis no de mercat els que van mostrar més dinamisme,
ja que els de mercat van experimentar una certa desacceleració. Els creixe-
ments més importants es van registrar a la construcció i als serveis no de
mercat, el 3,7% i el 3,5%, respectivament. La indústria i els serveis de mer-
cat van avançar a un ritme inferior, el 2,2% i el 2,5%, respectivament.
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ENERGIA

2003 2004

EVOLUCIÓ DEL PIB D’ESPANYA PER SECTORS D’OFERTA
Percentatge de variació interanual (*)

CONSTRUCCIÓ

2003 2004

AGRICULTURA

2003 2004

INDÚSTRIA

2003 2004

–0,6

–1,4

2,2 4,3

1,7

1,3

1,3

3,7

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

SERVEIS DE NO MERCAT

2003 2004

SERVEIS DE MERCAT

2003 2004

3,5

NOTA: (*) Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. FONT: Institut Nacional d’Estadística.

2,1
2,5

3,3

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

2003 2004
IVIIIIII I IVII III

–2,9

–1,2
–1,7

0,5
1,1

–0,4–0,8

–2,1

1,9

1,3

0,6

1,2

1,9

2,3
2,5

2,2

1,5

2,1
2,4 2,4

3,0
2,7

2,3
2,1

0,3
0,9

2,9

1,2

–0,7

2,3 2,3

3,0

4,4
5,1

4,1
3,5 3,6 3,4

3,7 4,0

3,1
2,8

3,3
3,9

3,2 3,0
3,3

4,6

Des de l’òptica de les rendes, la remuneració dels assalariats va créixer
el 6,1% nominal en l’últim trimestre de l’any i el 6,2% en el conjunt del
2004, mig punt per sota del registre de l’any anterior. La remuneració
nominal mitjana per assalariat va créixer el 4,1%, una dècima de punt
menys que el 2003. Els costos laborals unitaris, per la seva banda, van
augmentar el 3,4%, una dècima menys que l’any anterior. La moderació
relativa de les rendes salarials va ser compensada, en bona part, per



l’auge de les rendes mixtes i l’excedent brut d’explotació, fins al 7,0%
anual. Finalment, els impostos sobre producció i importacions van créixer
el 12,2%, un punt per damunt de l’any anterior.

Indicadors d’activitat: es manté el signe expansiu

Al començament del 2005, es manté la tònica expansiva als principals
indicadors d’activitat, d’acord amb l’escassa informació disponible fins ara
sobre el període transcorregut de l’any. Entre altres, el perfil ascendent
del consum d’electricitat, corregit d’efectes de calendari i temperatura,
marca clarament la pauta actual, amb un increment interanual del 6,0% en
termes de cicle tendència.

En canvi, el comportament de l’índex de producció industrial al
desembre s’emmarca en la tendència dels últims mesos, que s’ha mogut
al voltant d’un perfil de creixement molt estancat, i ha superat lleugera-
ment la cota de l’1%. En canvi, a la construcció, el signe continua essent
força expansiu, segons es desprèn de l’evolució dels indicadors correspo-
nents, ratificada pels alts índexs de confiança del sector.
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INDICADORS D’OFERTA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener

Indústria

Consum d’electricitat (1)

Índex de producció industrial (2)

Indicador de confiança a la indústria (3)

Utilització capacitat productiva (4)

Imp. béns interm. no energ. (5)

Construcció

Consum de ciment

Indicador de confiança a la construcció (3)

Habitatges (visats obra nova)

Licitació oficial

Serveis

Vendes comerç al detall

Turistes estrangers

Ingressos turisme

Mercaderies ferrocarril (Tm-km)

Tràfic aeri passatgers

Consum de gasoil automoció

NOTES: (1) Corregit dels efectes de laboralitat i temperatura.
(2) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(3) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
(4) Enquesta de Conjuntura: percentatge d’utilització inferit de les respostes.
(5) En volum.

FONTS: Xarxa Elèctrica Espanyola, OFICEMEN, SEOPAN, AENA, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i elaboració
pròpia.

4,9 3,5 3,6 2,4 4,2 3,8 9,1

1,4 1,6 1,4 2,5 2,2 0,5 ...

–0,9 –2,5 –3,0 –2,0 –2,7 –2,3 –1,0

79,1 79,8 78,7 79,3 80,5 80,5 79,4

6,2 6,6 9,2 6,6 6,0 4,7 ...

4,8 3,5 5,6 2,8 4,1 2,3 –0,2

10,3 13,6 6,3 8,0 16,0 24,0 17,0

21,4 8,0 8,0 9,2 14,9 0,5 ...

–10,9 24,2 17,1 –9,4 65,6 37,8 ...

5,7 5,5 6,6 5,6 4,4 5,5 ...

–1,0 3,3 4,7 0,3 1,4 10,0 5,3

3,7 1,0 4,0 –2,2 –0,2 4,5 ...

1,7 –2,5 6,4 6,2 –8,5 –17,2 ...

7,5 7,8 11,0 6,7 6,5 8,3 9,8

7,5 7,3 7,8 6,8 9,0 5,7 ...



En l’àmbit dels serveis, les tecnologies de la informació i la comunica-
ció eren les activitats més dinàmiques cap al final del 2004, amb una
tendència de creixement de la xifra de negocis propera al 7,5% inter-
anual, d’acord amb l’enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
També els índexs corresponents al comerç i al transport mantenien un rit-
me expansiu notable (6,5% i 4,5%, respectivament), però amb tendència a
desaccelerar-se en el cas del transport. Els serveis a empreses i el turisme
eren les activitats que mantenien el ritme d’avanç més moderat (entre el
2% i el 3%).

Des de la perspectiva de la demanda, alguns indicadors continuen
mostrant un fort dinamisme. És el cas, per exemple, de les matriculacions
d’automòbils de turisme, que van pujar gairebé fins a les 104.900 unitats
al gener –la xifra més alta de tota la història en aquest mes–, amb un crei-
xement interanual del 6,1%. Altres, en canvi, com els relatius a la produc-
ció i la importació de béns de consum durador, reflecteixen una evolució
molt més moderada.
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Matriculació rècord

d’automòbils 
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La inversió en béns d’equipament també continua mostrant una gran
fortalesa, ateses l’evolució de la producció interior i les importacions de
béns d’aquesta naturalesa. En la mateixa línia, les matriculacions de vehi-
cles de càrrega van créixer el 15,1% interanual al gener i van batre igual-
ment, amb gairebé 30.000 unitats, el rècord històric absolut en aquest
mes.

INDICADORS DE DEMANDA
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

2004 2005
2003 2004

I II III IV Gener

Consum

Producció de béns de consum (*)

Importació de béns de consum (**)

Matriculacions d’automòbils

Crèdit al consum de béns duradors

Indicador de confiança 
dels consumidors (***)

Inversió

Producció de béns d’equipament (*)

Importació de béns d’equipament (**)

Matriculació de vehicles industrials

Comerç exterior (**)

Importacions no energètiques

Exportacions

NOTES: (*) Filtrat de diferències del calendari laboral.
(**) En volum.

(***) Enquesta de la Comissió Europea: diferència entre els percentatges de respostes positives i negatives.
FONTS: ANFAC, Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Economia, Comissió Europea i elaboració pròpia.

0,2 –0,2 –0,1 –0,7 0,1 –0,3 ...

10,9 13,4 19,7 17,2 9,7 8,3 ...

3,8 9,8 21,0 9,6 5,3 4,6 6,1

1,6 4,3 3,7 4,8 4,4 ... –

–13,7 –10,8 –11,7 –9,3 –11,7 –10,3 –9,0

0,6 2,0 1,3 3,7 4,7 –1,1 ...

14,8 14,9 5,2 4,3 19,2 29,0 ...

13,5 11,7 14,9 13,1 9,4 9,4 15,1

8,8 9,8 12,1 9,5 8,9 9,0 ...

6,9 5,2 6,3 3,7 6,7 4,3 ...

…i d’alguns serveis.
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EL PROTOCOL DE KYOTO I L’ECONOMIA ESPANYOLA

El 1992 la Convenció Marc de Nacions Unides sobre canvi climàtic va plantejar la necessi-
tat de reduir l’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle (GEH), mandat que es va
materialitzar en el Protocol firmat a Kyoto el 1997. Aquest protocol estableix l’objectiu de
reduir en un 5%, en relació amb els nivells de 1990, les emissions de GEH en el període 2008-
2012. El Protocol distingeix entre països compromesos, els quals s’hauran d’ajustar als límits
d’emissió, i països no compromesos. El primer grup l’integren, fonamentalment, els països
industrialitzats i les economies en transició (Rússia, els estats bàltics, diversos països de l’Euro-
pa Central i Oriental, etc.), mentre que el segon està format pels països en vies de desenvolupa-
ment, incloses la Xina i l’Índia. Les dificultats de ratificació i, en particular, la negativa dels
Estats Units a convalidar-lo han demorat la plena entrada en vigor del Protocol fins al 16 de
febrer de 2005 i han empès la Unió Europea (UE) a prendre la decisió d’aplicar-lo unilateral-
ment el 2003.

L’economia espanyola queda, per tant, subjecta al marc obligatori que deriva de la norma-
tiva comunitària i que el govern ha concretat en diferents normes nacionals, la principal de
les quals és el Pla Nacional d’Assignació de Drets d’Emissió, adoptat definitivament al gener
passat. En essència, la normativa espanyola concreta l’aplicació del Protocol mitjançant la
distinció de dos tipus d’instal·lacions, les denominades instal·lacions de combustió, que gene-
ren aproximadament el 40% de les emissions de GEH, i la resta d’activitats productives, res-
ponsables del 60% d’emissions. Les instal·lacions de combustió comprenen el sector elèctric,
refineries, coqueries, ciment, siderúrgia, paper, calç, vidre, rajoles, teules i maons, entre altres.
Per la seva banda, la resta d’activitats productives inclouen el sector transport, serveis, consum
domèstic, etc.

L’ECONOMIA ESPANYOLA S’ALLUNYA DEL COMPLIMENT
DEL COMPROMÍS DE KYOTO
Índex compost d’emissions de gasos que provoquen l’efecte hivernacle (*)

1990 1993 1996 1998 2000

90

100

110

120

130

140

80
1991 1992 1994 1995 1997 1999 2001 2002

Límit del
Protocol
de Kyoto

NOTA: (*) L’índex es calcula en emissions equivalents de CO2 a partir de les emissions de sis gasos com a mitjana
ponderada en funció del seu potencial contaminant. En tres casos (diòxid de carboni, CO2; metà, CH4, i òxid nitrós,
N2O), l’any base és 1990 (= 100), mentre que, per als gasos fluorats (hidrofluorocarbonis, HFC; perfluorocarbonis,
PFC, i hexafluorur de sofre, SF6), l’any base és 1995 (= 100).

FONTS: Eurostat, Ministeri de Medi Ambient i elaboració pròpia.
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Partint d’aquesta distinció, per a cada instal·lació de combustió el govern assigna un
determinat total de drets d’emissió (cada dret d’emissió equival a una tona mètrica –Tm– de
CO2 ). Les empreses que superin el límit d’emissió establert podran adquirir drets d’emissió a les
empreses amb excedent, i viceversa. En conjunt, el Pla Nacional afecta 957 instal·lacions
industrials que podran emetre 175 milions de Tm de CO2 entre 2005 i 2007.

El mecanisme d’aplicació del Protocol de Kyoto permet extreure algunes consideracions
sobre l’efecte previsible en l’economia espanyola. La UE, en assignar nacionalment els límits
d’emissió de GEH del Protocol, va establir per a Espanya un objectiu d’augment del 15%
d’aquestes emissions entre 1990 i 2008-2012. Tot i que, aparentment, aquest límit proporcio-
nava prou marge a l’economia espanyola per evitar que el control de les emissions afectés el
creixement, el cert és que, mesurat en termes d’emissions per capita, l’esforç espanyol era supe-
rior a l’exigit a Alemanya, França o el Regne Unit. L’alt grau d’exigència explica que el 2002
el nivell d’emissions de GEH superés en un 40% els nivells de 1990. Així i tot, l’estratègia
espanyola, que preveu primer l’estabilització de les emissions en el període 2005-2007 i la seva
reducció fins a complir l’objectiu en el següent quinquenni 2008-2012, està adequadament
orientada i hauria de permetre el compliment del Protocol.

El turisme interior salva la campanya turística

El balanç del turisme del 2004 va ser una mica més positiu del que
estava previst al començament, a causa, principalment, de l’impuls adqui-
rit en els últims quatre mesos de l’any. L’excel·lent comportament del
turisme interior va ser un dels trets destacats de l’exercici, en contrast
amb el mediocre resultat del turisme exterior, marcat per la reculada del
total de pernoctacions en hotels i pel moderat augment nominal dels
ingressos comptabilitzats en la balança de pagaments (equivalent a un
descens efectiu en termes reals).

D’altra banda, es constata l’evolució a l’alça de l’oferta, en resposta a la
demanda global del sector. Així, el nombre de treballadors en alta a la
Seguretat Social relacionats amb l’activitat turística va pujar gairebé a
1.669.000 de mitjana anual, el 2,9% més que en l’any precedent, segons la
Secretaria General de Turisme. Aquesta xifra inclou tant el personal d’hote-
leria i restauració com el d’agències de viatges, mitjans de transport i ser-
veis diversos, principalment recreatius, culturals i personals. Si tenim en
compte només el subsector de l’hoteleria, la restauració i les agències de
viatges, la mitjana en el conjunt del 2004 se situa al voltant d’1.110.000 afi-
liats, el 2,9% per damunt també de la xifra corresponent a l’any anterior.

El dinamisme del mercat de treball no es pot desvincular del constant
increment de l’oferta als diversos segments de l’allotjament no gratuït,
com ho apunten les diferents enquestes realitzades per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Així, el nombre de places hoteleres va créixer el 4,6%
el 2004, amb una mitjana propera a 1.174.000 al llarg de l’any i un màxim
a l’agost d’1.444.225. En el cas dels allotjaments extrahotelers (que
inclouen els càmpings, els apartaments turístics i les cases rurals), l’oferta
mitjana va augmentar el 3,9% en relació amb el 2003.

El balanç del turisme

del 2004 es beneficia

de l’impuls de la

demanda interior.

El creixement de

l’ocupació certifica

l’expansió del sector.

L’oferta hotelera con-

tinua creixent i asso-

leix màxims històrics.



El creixement de l’oferta hotelera, sumat a la caiguda del nombre de
pernoctacions, va afavorir la contenció dels preus el 2004. Per quart any
consecutiu, l’índex de preus hotelers (IPH) va moderar la taxa de creixe-
ment interanual al desembre fins a l’1,2%, enfront del 2,9% de l’any pre-
cedent. En canvi, l’índex de preus de consum (IPC) referit a les activitats
de turisme i hoteleria es va incrementar el 4,2%, sis dècimes més que el
2003. El component més inflacionista en aquest apartat va ser el correspo-
nent a serveis turístics (increment del 4,3% el 2004, enfront del descens
del 0,2% de l’any anterior), a causa, principalment, de l’impacte que va
tenir l’augment del preu dels carburants sobre les tarifes dels viatges orga-
nitzats. En canvi, la variació de l’IPC al capítol de restaurants, bars i cafe-
teries va romandre gairebé estable (4,2%, només una dècima més que el
2003).

En relació amb la demanda exterior, el nombre de turistes estrangers
(més de 53,5 milions) es va incrementar el 3,4% i va batre un nou rècord
històric, però aquest ascens no va repercutir en el total de pernoctacions
de no residents en hotels nacionals, que va disminuir l’1,3%. La mateixa
tendència s’observa als apartaments turístics i als càmpings, amb una
reducció del nombre de pernoctacions d’estrangers de l’ordre del 9,2% i
1,9%, respectivament. En canvi, es va registrar un creixement considerable
de les pernoctacions en allotjaments rurals (22,7%).

L’increment del flux de visitants el 2004 no va comportar un augment
proporcional dels ingressos generats, a causa de la contenció de la despe-
sa mitjana per turista. De gener a novembre, els ingressos comptabilitzats
a la balança de pagaments van créixer un modest 1,0%, enfront del 3,8%
registrat durant el mateix període de l’any anterior. El mercat emergent de
les companyies aèries de baix cost podria explicar en part aquesta evolu-
ció, en estar associat, sovint, a una nova classe turística, generalment jove,
amb menys valor adquisitiu i una estada mitjana que no supera els tres
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Contenció dels preus

hotelers, a causa de la

caiguda de les pernoc-

tacions i de l’augment

de la competència.

Augmenta el nombre

de visitants estran-

gers…

…però els ingressos

del sector es frenen a

causa de la contenció

de la despesa mitjana

per turista.

EL SECTOR TURÍSTIC CONTINUA CREANT OCUPACIÓ
Afiliats a la Seguretat Social en hoteleria, restauració i agències de viatges, en mitjana anual

FONTS: Ministeri
de Treball i
Afers Socials
i elaboració
pròpia.
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Es modera el creixe-

ment del turisme

britànic, es recupera

lleugerament l’ale-

many…

…i creix amb força el

procedent d’Irlanda,

Portugal i Itàlia.

S’AMPLIA L’OFERTA HOTELERA
Places en hotels i hostals, en mitjana anual
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FONTS: Institut
Nacional
d’Estadística
i elaboració
pròpia.
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El comportament del sector turístic espanyol el 2004 va estar condi-
cionat per l’estancament econòmic al qual es van veure sotmesos alguns
dels nostres principals mercats emissors. Cal destacar, en aquest context,
el descens del nombre de turistes procedents de França i Bèlgica, el
2,0% i l’1,3%, respectivament, i la suau recuperació del turisme alemany,
tot i que es manté lluny dels alts nivells assolits al final de la dècada
dels noranta (2,9%). D’altra banda, l’augment corresponent al mercat
britànic (2,9%), que continua essent el nostre principal mercat emissor,
va ser relativament moderat en comparació amb l’auge viscut en anys
anteriors.

La feblesa del turisme procedent d’alguns dels països esmentats va ser
compensada, en part, pel fort creixement del mercat irlandès (9,4%), tot i
que més moderat que en anys precedents, i per la demanda de països
com Portugal i Itàlia, que, a diferència del que va passar el 2003, es va
recuperar amb força. En el cas particular de Portugal, la saturació de
l’oferta hotelera i l’encariment que van patir els preus a causa de la cele-
bració de l’Eurocopa de futbol expliquen l’augment del flux turístic del
país veí cap a Espanya. Cal esmentar també el notable increment del
turisme americà (exclosos els Estats Units), afavorit per la recuperació
econòmica d’alguns països de l’hemisferi sud, sense oblidar els forts vin-
cles de tot tipus (amb els fluxos migratoris en un primer pla, últimament)
existents amb ells.

dies. Augmenta, així, el nombre de visitants, però amb una menor reper-
cussió sobre la balança d’ingressos del sector.



L’hotel va continuar essent la forma d’allotjament més habitual, però
perd vuit dècimes en relació amb l’exercici anterior. El 63,9% dels turistes
van utilitzar aquesta via, enfront del 21,4% dels turistes que disposen
d’habitatge gratuït. L’intens creixement d’aquesta última modalitat (inclo-
sos els turistes que van visitar familiars i amics) estaria relacionat amb la
forta inversió en segones residències realitzada per estrangers en els
últims anys. Va prosseguir, d’altra banda, la caiguda del mercat d’habitat-
ges de lloguer.

El comportament del turisme estranger el 2004 es va diferenciar sensi-
blement per destinacions. Catalunya, després del fort augment experimen-
tat (9,2%), va reiterar la seva primacia i es va apropar als tretze milions de
turistes. En canvi, a Canàries (la segona destinació en ordre d’importàn-
cia), el nombre de turistes va recular per tercer any consecutiu, aquest
cop el 3,6%. En canvi, l’arxipèlag balear va interrompre la cadena de des-
censos dels quatre anys precedents, amb un increment del 2,9%, gràcies,
principalment, a la recuperació del turisme alemany.

Pel que fa al turisme de residents a Espanya, de gener a setembre, el
nombre de viatges turístics en territori espanyol (que representa el 90,7%
del total de viatges turístics realitzats pels espanyols, sense incloure els
desplaçaments a segones residències) va augmentar el 3,6% en relació
amb el mateix període de l’any anterior, taxa molt similar a la correspo-
nent al 2003, segons les dades de l’Institut d’Estudis Turístics. Aquest
increment va ser clarament inferior al mostrat pels viatges a l’estranger,
que van experimentar un fort creixement (el 15,7% en relació amb l’any
anterior).
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Catalunya encapçala

la llista de destina-

cions preferides pel

turisme estranger.

Els viatges a l’exterior

de residents a Espan-

ya creixen gairebé el

16%, per damunt de

l’avanç del turisme

interior (4%).

REGNE UNIT I PORTUGAL, ELS MERCATS EMISSORS
MÉS DINÀMICS EL 2004
Augment o descens del nombre de turistes el 2004 en relació amb el 2003, en milers

FONTS: Ministeri
d’Indústria, Turisme
i Comerç i elaboració
pròpia.
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El turisme interior dels espanyols, exclosos els desplaçaments a segona
residència, va tenir com a principals destinacions, per ordre d’importàn-
cia, Andalusia, la Comunitat Valenciana i Catalunya. Aquestes comunitats
concentren gairebé el 48% dels viatges turístics (inclosos els realitzats pels
residents de la comunitat autònoma respectiva). Les destinacions turísti-
ques amb més creixement van ser Aragó, el País Basc, Andalusia, Cantà-
bria, la Comunitat Valenciana i Catalunya. En canvi, La Rioja i Balears van
registrar els descensos més importants.
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ANDALUSIA, DESTINACIÓ TURÍSTICA PREFERIDA PELS ESPANYOLS
Destinacions turístiques nacionals dels espanyols (en milers de viatges).
Gener-setembre del 2004
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INDICADORS DE TURISME
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Entrades de visitants

Turistes

Excursionistes

Total

Origen turistes estrangers (% sobre el total)

Alemanya

Regne Unit

França

Resta d’Europa

Resta del món

Establiments hotelers

Grau d’ocupació (% sobre places disponibles)

Pernoctacions

Residents a Espanya

Estrangers

Total

Pernoctacions en càmpings

Residents a Espanya

Estrangers

Total

Pernoctacions en apartaments turístics

Residents a Espanya

Estrangers

Total

Balança de pagaments turística (*)

Ingressos

Pagaments

Saldo

Índex de preus de consum (**)

Restaurants, bars i cafeteries

Hotels i altres allotjaments

Serveis turístics (viatges organitzats)

Total turisme i hoteleria

Índex de preus hotelers (**)

Tarifa normal

Tarifa touroperadors i agències de viatges

Total preus hotelers

NOTES: (*) Fa referència al període gener-novembre del 2004.
(**) Variació sobre el mes de desembre de l’any precedent.

FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Banc d’Espanya, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i elaboració pròpia.
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El creixement de

l’ocupació s’accelera

fins al 2,7% en l’últim

trimestre del 2004…

MERCAT DE TREBALL

Sòlid balanç del mercat de treball

L’economia espanyola va crear 82.900 nous llocs de treball nets en el
quart trimestre del 2004, segons l’enquesta de població activa (EPA).
Aquest augment, que va doblar el del mateix període de l’any precedent,
va permetre que el ritme de creació de llocs de treball s’accelerés fins al
2,7% interanual, la qual cosa confirma la solidesa del mercat de treball en
el segon semestre.

Milers d’ocupats

2002 20042000 2001 2003

IFONT: Institut
Nacional d’Estadística.
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El bon comportament de l’ocupació ha permès tancar l’exercici 2004
amb 461.300 nous llocs de treball, xifra una mica inferior a la del 2003.
En mitjana anual, el creixement de l’ocupació es va situar en el 2,5%,
dues dècimes de punts per sota de l’any anterior.

El major vigor del mercat de treball en l’últim quadrimestre va ser
especialment visible, segons es desprèn de l’EPA, a la indústria i a la
construcció, tot i que amb diferències sensibles entre els dos sectors. En
el primer cas, es va invertir el procés de destrucció d’ocupació dels sis
últims trimestres. En el segon, la taxa de creixement es va disparar per
damunt del 5%, en contra del que estava previst. Als serveis, l’augment de

…i es creen 461.300

nous llocs de treball.

L’impuls de l’ocupació

al final de l’any és

degut a la construcció

i, amb menys intensi-

tat, a la indústria.



l’ocupació es va mantenir en cotes elevades, el 3,3%, i relativament pròxi-
mes a les dels trimestres anteriors. Finalment, l’agricultura va mantenir la
tendència secular a la pèrdua de llocs de treball.
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L’impuls de la indús-

tria al final de l’any no

evita un mal balanç

per al sector al con-

junt de l’exercici.

OCUPACIÓ ESTIMADA
Quart trimestre 2004

Variació trimestral Variació anual Participació

Absoluta % Absoluta % %

Per sectors

Agricultura

No agraris

Indústria

Construcció

Serveis

Per empleadors

Sector privat

Sector públic

Per situació professional

Assalariats

Contracte indefinit

Contracte temporal

No assalariats

Empresaris empleadors

Empresaris no empleadors

Ajudes familiars

Altres

Per temps d’ocupació

A temps complet

A temps parcial

Per sexes

Homes

Dones

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Ocupats
(milers)

909,9 14,5 1,6 –41,9 –4,4 5,3

16.413,3 68,3 0,4 503,1 3,2 94,7

3.124,0 19,5 0,6 48,6 1,6 18,0

2.094,1 21,9 1,1 102,2 5,1 12,1

11.195,2 27,0 0,2 352,4 3,3 64,6

14.444,9 48,2 0,3 330,2 2,3 83,4

2.878,4 34,7 1,2 131,1 4,8 16,6

14.161,3 84,7 0,6 408,6 3,0 81,7

9.788,1 104,1 1,1 254,4 2,7 56,5

4.373,2 –19,4 –0,4 154,2 3,7 25,2

3.144,8 –0,6 –0,0 53,1 1,7 18,2

933,6 –8,2 –0,9 1,4 0,2 5,4

1.971,1 25,2 1,3 72,9 3,8 11,4

240,2 –17,5 –6,8 –21,1 –8,1 1,4

17,3 –1,2 –6,6 –0,4 –2,1 0,1

15.844,8 70,2 0,4 358,3 2,3 91,5

1.478,5 12,7 0,9 103,1 7,5 8,5

10.477,0 9,5 0,1 153,8 1,5 60,5

6.846,4 73,4 1,1 307,5 4,7 39,5

17.323,3 82,9 0,5 461,3 2,7 100,0

Ocupats
(milers)

La sorprenent recuperació de l’ocupació industrial en el quart trimestre
va ser insuficient, però, per evitar la destrucció de llocs de treball en el
conjunt de l’any. En mitjana anual, l’ocupació industrial va cedir el 0,8%,
la qual cosa va representar la destrucció de 25.300 llocs de treball, que es
van afegir als 30.300 perduts, de mitjana, el 2003. Aquest ajustament
industrial, conseqüència en part de processos de deslocalització i de com-
petència exterior, es va manifestar amb intensitat diversa a la major part
del teixit productiu del país. Cal destacar, però, el negatiu resultat del cuir
i calçat i d’altres indústries manufactureres. En canvi, la metal·lúrgia i els
productes metàl·lics, la fabricació de maquinària elèctrica, el material de
transport i el paper i arts gràfiques van aconseguir millorar el nivell mitjà
d’ocupació.



Al sector terciari, i també en termes de mitjana anual, els creixements
més importants s’observen en les activitats immobiliàries i els serveis a
empreses, l’educació, el comerç i l’administració pública, amb valors
iguals o superiors al 3,7% de mitjana del sector. Aquest creixement va
representar la generació de 395.600 nous llocs de treball nets, dels quals
el 77% es van concentrar en aquestes branques d’activitat. A l’extrem opo-
sat, el sector del transport va ser l’únic que va veure davallar el nivell
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Els serveis generen

gairebé 400.000 nous

llocs de treball el

2004.
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EVOLUCIÓ DISPAR PER BRANQUES INDUSTRIALS
Variació mitjana de l’ocupació per branques industrials el 2004, en milers
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FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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IMMOBILIÀRIES I COMERÇ GENEREN LA MAJOR PART
DE L’OCUPACIÓ TERCIÀRIA
Variació mitjana de l’ocupació per branques de serveis el 2004, en milers

–20 60 100

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.
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Immobiliàries i serveis empresarials
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Educació

Hoteleria

Sanitat, veterinària i serveis socials

Personal domèstic

Serveis personals

Correus i telecomunicacions

Intermediació financera

Transport

8040200

Administració pública, defensa i
seguretat social

–1,1



mitjà d’ocupació el 2004, mentre que el financer va mantenir posicions en
relació amb l’any anterior.
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Les dones copen la

major part de la nova

ocupació.

El 85% de la nova ocu-

pació és assalariada, 

i els treballadors autò-

noms representen el

18% del total.

L’ocupació pública

creix amb força el

2004.

La creació d’ocupació el 2004 es va concentrar en la població femeni-
na, ja que, per cada nou ocupat home, van ser gairebé tres les dones que
van trobar feina. Aquesta nova ocupació es va concentrar en els segments
de més edat, situació que contrasta amb el que va passar entre els joves,
el pes específic dels quals en l’ocupació total es va reduir de nou per
raons de caire demogràfic. En efecte, l’ocupació juvenil va baixar l’1,6%
en mitjana anual el 2004, caiguda que es va afegir a la dels anys prece-
dents.

La nova ocupació es va generar, majoritàriament, en règim d’assalarit-
zació; concretament, el 84,7% dels nous treballadors es van integrar per
aquesta via al mercat laboral. En contrapartida, l’ocupació no assalariada
va créixer amb menys força, el 2,1% de mitjana anual, i la xifra total de
no assalariats va arribar als 3.144.500, és a dir, el 18,4% de l’ocupació
total.

Pel que fa al col·lectiu del treball dependent, els assalariats del sector
públic van augmentar, de mitjana, el 3,4% el 2004, un punt més que els
assalariats del sector privat, gràcies a l’impuls de l’últim trimestre a l’admi-
nistració central i local. D’aquesta manera, la nova ocupació pública, 91.400
persones de mitjana el 2004, va representar més de la quarta part de la
nova ocupació assalariada i el 21,7% del total de llocs de treball creats. Així,
la proporció del personal al servei de les administracions i de les empreses
públiques en relació amb el total es va situar en el 16,6% en el quart trimes-
tre del 2004, tres dècimes més que en el mateix període de l’any anterior.

%

2002 20042000 2001 2003

I
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.

AUGMENTA LA TAXA D’OCUPACIÓ FEMENINA
Dones ocupades sobre la població femenina de 16 anys o més
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L’ocupació assalariada va créixer amb més intensitat en la franja dels
contractes temporals que en els indefinits. D’aquesta manera, la taxa de
temporalitat va pujar fins al 30,6% mesurada sobre el total d’assalariats.
Les diferències van ser, però, intenses per sectors, amb la construcció
liderant la situació amb una taxa de temporalitat del 55,8% en el quart tri-
mestre del 2004, molt superior a la registrada als serveis i a la indústria, el
27,8% i el 22,0%, respectivament.

Els nous llocs de treball creats durant el 2004 ho van ser, majoritària-
ment, a jornada completa, concretament el 71,2% del total en mitjana
anual. No obstant això, es va consolidar la tendència a la intensificació
del recurs a la jornada a temps parcial ja constatada l’any anterior, tot i
que va continuar representant una proporció relativament baixa de l’ocu-
pació, el 8,5%. Aquesta fórmula contractual té més incidència en la pobla-
ció femenina, segment en què representa el 17,3% de l’ocupació total,
enfront del 2,8% entre els homes.

L’atur estimat, 2.007.100 persones en el quart trimestre, va caure nota-
blement en relació amb el mateix període del 2004, tot i que la població
activa va continuar creixent a un ritme superior al de la població de 16 i
més anys. L’increment de la població activa el 2004 va ser de 341.300 per-
sones i gairebé va doblar el de la població més gran de 16 anys
(188.600). Aquesta propensió a la recerca activa d’una feina és especial-
ment alta en el cas femení, ja que les noves actives, 253.300, van superar
amb escreix l’increment de població (100.600). Al segment masculí, en
canvi, el diferencial va ser gairebé nul, 87.900 actius més enfront d’un
increment de població de 88.200.
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Els contractes tempo-

rals augmenten més

que els indefinits, els

quals, però, concen-

tren la major part de

l’ocupació, menys a la

construcció.

Es consolida el treball

a temps parcial com a

via d’accés de la dona

al mercat de treball.

Notable descens de

l’atur el 2004.

%

2002 20042001 2003

I
FONT: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.

ES TORNA A RETALLAR LA TAXA D’ATUR
Atur estimat sobre la població activa
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ATUR ESTIMAT
Quart trimestre 2004

Variació trimestral Variació anual Participació Taxa d’atur
Aturats % sobre

Absoluta % Absoluta % % població activa

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta

Per situació personal

Atur de llarga durada

Busquen la seva primera feina

Resta

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

856,1 –38,0 –4,3 –66,0 –7,2 42,7 7,6

1.150,9 13,7 1,2 –54,0 –4,5 57,3 14,4

454,0 –30,1 –6,2 –50,7 –10,0 22,6 21,3

1.553,1 5,9 0,4 –69,2 –4,3 77,4 9,0

257,0 5,5 2,2 –16,3 –6,0 12,8 –

278,4 –37,7 –11,9 –58,0 –17,2 13,9 –

1.471,7 8,0 0,5 –45,6 –3,0 73,3 –

2.007,1 –24,2 –1,2 –120,0 –5,6 100,0 10,4

POBLACIÓ ACTIVA, OCUPACIÓ I ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES
Quart trimestre 2004

Actius Ocupats Aturats

Total Variació % variació Total Variació % variació Total Variació % variació
(milers) anual anual (milers) anual anual (milers) anual anual

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

Catalunya

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

Ceuta i Melilla

TOTAL

FONTS: Institut Nacional d’Estadística i elaboració pròpia.

Taxa
d’atur

%

3.273,8 66,5 2,1 2.750,3 135,2 5,2 523,5 –68,7 –11,6 16,0

529,3 7,9 1,5 501,4 12,4 2,5 27,9 –4,4 –13,6 5,3

427,9 –13,4 –3,0 383,5 –13,5 –3,4 44,4 0,1 0,2 10,4

431,0 6,9 1,6 398,4 14,0 3,6 32,6 –7,1 –18,0 7,6

893,2 –0,3 –0,0 799,3 14,0 1,8 93,9 –14,2 –13,1 10,5

244,2 –0,8 –0,3 216,7 –3,0 –1,4 27,5 2,2 8,7 11,3

1.083,6 26,8 2,5 971,6 30,1 3,2 112,0 –3,3 –2,9 10,3

759,6 22,2 3,0 684,6 18,0 2,7 75,0 4,2 6,0 9,9

3.181,7 9,6 0,3 2.900,6 10,9 0,4 281,1 –1,3 –0,5 8,8

2.086,9 60,3 3,0 1.884,1 64,6 3,6 202,8 –4,3 –2,1 9,7

469,3 16,0 3,5 387,1 11,4 3,0 82,2 4,7 6,0 17,5

1.305,5 29,0 2,3 1.142,2 37,4 3,4 163,3 –8,4 –4,9 12,5

2.640,2 85,8 3,4 2.465,1 89,5 3,8 175,1 –3,8 –2,1 6,6

548,1 10,2 1,9 494,9 13,4 2,8 53,2 –3,2 –5,7 9,7

262,7 4,9 1,9 250,4 7,8 3,2 12,3 –2,9 –19,1 4,7

1.008,2 4,2 0,4 918,9 8,5 0,9 89,3 –4,3 –4,6 8,9

128,5 8,3 6,9 122,6 9,8 8,7 5,9 –1,6 – 4,6

56,8 –2,7 –4,5 51,7 0,8 1,8 5,1 –3,6 – 9,0

19.330,4 341,2 1,8 17.323,3 461,3 2,7 2.007,1 –120,0 –5,6 10,4
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La taxa d’atur femení

puja al 14,4%, i la

masculina queda en

el 7,6%.

La taxa d’atur es va situar en el 10,4%, vuit dècimes per sota del mateix
trimestre de l’any anterior, i es van mantenir importants diferències entre
els índexs corresponents a la població masculina i la femenina, el 7,6% i
el 14,4%, respectivament. El nivell d’atur entre els més joves de 25 anys es
va situar, per la seva banda, en el 21,3%, un punt i sis dècimes menys que
en el mateix trimestre de l’any anterior.

Molt inferior va ser la proporció del nombre de llars en què tots els
membres estaven sense feina, ja que es va situar en el 3,2% del total, tres
dècimes menys que en el mateix trimestre del 2003. La situació també va
millorar en el cas dels caps de família, per als quals la taxa d’atur va cedir
fins al 5,9%, i entre els cònjuges i els fills de la persona de referència, tot i
que les taxes d’atur, el 12,1% i el 15,8%, eren més elevades. L’atur de llar-
ga durada, per la seva banda, va afectar el 12,8% de la població sense fei-
na, proporció igual a la de l’any anterior.

Des d’una perspectiva territorial, la situació presenta una notable
diversitat entre comunitats autònomes, tot i que s’aprecia un creixement
generalitzat de l’ocupació. Els augments més importants en mitjana anual
es van constatar a Andalusia, Madrid i La Rioja, amb valors propers al 4%.
Al voltant de mig punt per sota es van situar la Comunitat Valenciana,
Múrcia i Balears. A l’extrem oposat, amb taxes inferiors a l’1,5%, hi ha
Astúries, Catalunya i Galícia. El País Basc, amb el 0,3%, va quedar al furgó
de cua.

El nombre de llars en

què tots els membres

estan aturats és del

3,2%.

Andalusia, La Rioja 

i Madrid presenten 

el dinamisme més

intens de l’atur 

el 2003.

4,0

3,9

3,8

3,4

3,2

3,2

2,9

2,7

2,2

2,0

2,0

1,8

1,6

1,3

1,3

1,1

0,3

ANDALUSIA, LA RIOJA I MADRID, AL CAPDAVANT
DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ
Variació mitjana anual en percentatge de l’ocupació estimada

Andalusia

La Rioja

Madrid

Comunitat Valenciana

Múrcia

Balears

Aragó

Navarra

Extremadura

Castella-la Manxa

Canàries

Castella i Lleó

Cantàbria

Galícia

Catalunya

Astúries

País Basc
FONTS: Institut Nacional
d’Estadística
i elaboració pròpia. 4,50 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
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Atur registrat: continua la tònica de descens moderat 
al gener

El nombre d’aturats inscrits a les oficines de l’Institut d’Ocupació
(INEM) es va situar en 1.723.449 al final de gener, i va augmentar en
53.159 en relació amb el mes precedent. Aquest augment, una mica supe-
rior al del mateix mes de l’any anterior i amb un important component
estacional, no representa una alteració sensible de la tònica de moderació
mostrada pel ritme de descens de l’atur en els últims mesos.

L’augment de l’atur registrat al gener es va concentrar als serveis, però
va ser una mica inferior al del mateix mes del 2004. En canvi, tant a la
indústria com als serveis, el balanç del primer mes de l’any va ser més
desfavorable que el del gener de l’any passat. Finalment, s’aprecia també
un augment més modest dels demandants d’una primera feina.

D’altra banda, les contractacions tramitades a l’INEM van mostrar un
descens apreciable al gener, el 7,6% en relació amb el mateix període de
l’any anterior. Aquesta reculada es va concentrar en els contractes tempo-
rals, ja que la contractació indefinida, poc més del 9,3% del total, va aug-
mentar força.

L’atur registrat aug-

menta al gener de

manera molt similar 

a l’any passat.

L’augment de l’atur

registrat es concentra

als serveis, però

l’increment és inferior

al del 2004.

Els contractes trami-

tats a l’INEM baixen 

el 7,6% al gener.

ATUR REGISTRAT PER SECTORS, SEXE I EDATS
Gener 2005

Variació sobre Variació sobre el mateix
desembre 2004 període de l’any anterior %

Absoluta

Aturats

% Absoluta %

participació

Per sectors

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Primera ocupació

Per sexes

Homes

Dones

Per edats

Menors de 25 anys

Resta d’edats

TOTAL

FONTS: INEM i elaboració pròpia.

40.703 3.303 8,8 –92 –0,2 2,4

254.189 1.075 0,4 –9.976 –3,8 14,7

197.269 –2.059 –1,0 418 0,2 11,4

1.019.329 48.748 –5,0 –7.018 –0,7 59,1

211.959 2.092 –1,0 –21.851 –9,3 12,3

708.605 12.975 1,9 –17.683 –2,4 41,1

1.014.844 40.184 4,1 –20.836 –2,0 58,9

245.340 12.977 5,6 –29.404 –10,7 14,2

1.478.109 40.182 2,8 –9.115 –0,6 85,8

1.723.449 53.159 3,2 –38.519 –2,2 100
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PREUS

La taxa d’inflació cedeix una dècima al gener

La taxa d’inflació, mesurada per l’índex de preus de consum (IPC), va
disminuir una dècima percentual al gener i es va situar en el 3,1% inter-
anual. La suau moderació de l’IPC en el primer mes de l’any va ser deguda
als preus dels béns industrials, inclosa l’energia, que, amb la seva notable
desacceleració, van compensar el comportament més negatiu dels aliments.
Els serveis, en mantenir estable el seu ritme d’avanç, van resultar neutrals.

La taxa d’inflació cau

al 3,1% al gener.

La intensa moderació dels preus dels béns industrials no energètics és
especialment visible en l’àmbit del vestit i del parament de la llar, on les
rebaixes del gener van tenir una intensitat superior a la de l’any passat.
D’altra banda, també va ser rellevant en aquest sentit la continuïtat en les
caigudes dels preus dels productes sotmesos a forta competència, com els
electrodomèstics (línia blanca i marró), els equips d’òptica i fotografia i,
sobretot, els aparells informàtics. Per aquest motiu els preus dels béns
industrials van passar a créixer a l’1,0% interanual, dues dècimes menys
que en el mes anterior.

Els béns industrials no

energètics són l’ele-

ment clau d’aquesta

millora…

%

2003 20052002 2004

M J S D M J S D M J S D JMFONT: Institut Nacional
d’Estadística.
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LA TAXA D’INFLACIÓ INICIA L’ANY AMB BON PEU
Variació interanual de l’IPC
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…igual que la caiguda

dels preus energètics.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM

2004 2005

% % variació % % % variació %
variació s/desembre variació variació s/desembre variació
mensual 2003 anual mensual 2004 anual

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

–0,7 –0,7 2,3 –0,8 –0,8 3,1

0,0 –0,7 2,1

0,7 0,0 2,1

1,4 1,4 2,7

0,6 2,0 3,4

0,2 2,2 3,5

–0,8 1,4 3,4

0,4 1,8 3,3

0,2 2,0 3,2

1,0 3,1 3,6

0,2 3,3 3,5

–0,1 3,2 3,2

El segon puntal de la reducció de la taxa d’inflació al gener va ser,
d’acord amb les previsions, la caiguda dels preus dels carburants, els
quals van passar a créixer més de dos punts per sota del mes precedent.
Aquest impacte va ser beneficiós per al conjunt de preus energètics, que
van iniciar l’any creixent a un ritme del 6,1%, un punt i mig menys que al
desembre.

La millora de la taxa d’inflació no va ser més intensa per l’acceleració
dels productes alimentaris elaborats i, en particular, dels frescos. En efec-
te, els preus dels aliments frescos van passar a créixer a un ritme del
2,3%, mig punt per damunt del mes anterior. No sembla, però, que aques-

%

2003 20052002 2004

M J S D M J S D M J S D JM
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.

S

ELS PREUS INDUSTRIALS NO ENERGÈTICS S’ESTABILITZEN
Variació interanual de l’agrupació de l’IPC

D

2001

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Els aliments repunten

a l’alça, però amb

menys intensitat de

l’esperada.



ta acceleració reculli encara les tensions patides per alguns mercats arran
de l’onada de fred del gener. En el cas dels aliments elaborats, l’accelera-
ció dels preus va ser molt modesta, una dècima de punt, tot i que el ritme
interanual de creixement es mantenia en cotes molt altes, el 4,2%, a
l’empara de les intenses pujades experimentades durant l’últim any pel
pa, l’oli o el tabac.
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115,5 0,5 0,7 4,0 3,2

116,1 0,1 0,2 2,8 5,5

105,2 –11,0 –11,4 0,9 1,7

111,1 0,7 0,5 2,8 4,0

106,4 –0,6 –0,4 1,6 2,0

106,0 0,3 0,3 2,0 0,2

109,7 0,7 –0,1 0,2 5,1

93,2 –0,1 0,2 –1,6 –0,4

102,1 –1,4 –1,2 0,0 0,1

116,9 0,3 0,4 4,5 4,3

116,4 0,6 0,4 4,1 4,0

112,9 1,8 1,5 3,3 2,5

113,3 0,4 0,4 2,5 4,2

120,0 0,6 1,0 6,5 2,3

109,2 –1,1 –1,4 1,8 2,9

104,7 –2,6 –3,1 0,1 2,2

106,5 0,6 –0,8 –1,7 6,1

107,2 0,3 –1,7 –2,8 7,6

104,0 –3,6 –3,8 0,7 1,0

114,4 0,6 0,6 3,6 3,8

110,3 –1,0 –1,0 2,3 2,8

110,8 –0,7 –0,8 2,3 3,1

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM PER GRUPS DE COMPONENTS
Gener

% variació mensual % variació anual
Índex (*)

2004 2005 2004 2005

Per classes de despesa

Aliments i begudes no alcohòliques

Begudes alcohòliques i tabac

Vestit i calçat

Habitatge

Parament

Medicina

Transport

Comunicacions

Oci i cultura

Ensenyament

Hotels, cafès i restaurants

Altres

Agrupacions

Aliments amb elaboració

Aliments sense elaboració

Conjunt no alimentari

Béns industrials

Productes energètics

Carburants i combustibles

Béns industrials sense productes
energètics

Serveis

Inflació subjacent (**)

ÍNDEX GENERAL

NOTES: (*) Base 2001 = 100.
(**) Índex general sense energia ni aliments no elaborats.

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

La inflació dels ser-

veis, estancada en el

3,8%, es resisteix a

baixar.

Finalment, s’ha confirmat també la resistència a la baixa dels preus
dels serveis, els quals, al gener, van continuar avançant al 3,8% interanual
ja registrat en els dos mesos anteriors. Mercats poc competitius en alguns
casos, segmentats en altres, la rigidesa de l’oferta i també les pujades de
determinats preus públics impedeixen la moderació d’aquest component
de l’IPC.
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Perspectives modera-

dament favorables per

a l’IPC el 2005, tot i un

possible repunt a curt

termini.

L’energia modera els

preus industrials i arri-

ba a compensar el fort

rebot dels preus a

l’engròs dels béns de

consum.

Els preus d’importa-

ció, en franc descens,

llevat dels béns inter-

medis.

%

2003 20052002 2004

M J S D M J S D M J S D JM
FONTS: Institut
Nacional d’Estadística
i elaboració pròpia.

S

ELS PREUS DELS SERVEIS ES RESISTEIXEN A BAIXAR
Variació interanual de l’agrupació de serveis de l’IPC

D

2001

3,4

3,7

4

4,3

4,9

4,6

La millora de l’IPC al gener pot continuar en els propers mesos a causa
de la positiva influència dels béns energètics si es manté la fortalesa de
l’euro i si el petroli roman estable o baixa. D’altra banda, tant els béns
industrials no energètics com, en especial, els serveis haurien de coadju-
var en la moderació de l’índex general, ateses les elevades taxes de crei-
xement. A curt termini, l’alimentació fresca pot causar problemes a l’índex
general si s’acaben reflectint els efectes de l’onada de fred.

Tensions en els preus a l’engròs

Els preus industrials van començar l’any 2005 amb la tònica de lleuge-
ra moderació amb què van acabar el 2004 gràcies a la contenció dels
preus de l’energia. Malgrat tot, el seu ritme de creixement es va situar en
un elevat 4,8% interanual. Aquesta moderació no va ser més intensa pel
fort impuls dels preus dels béns de consum, que van incrementar el ritme
d’augment fins al 3,2%, quatre dècimes per damunt del mes anterior, i
que van patir, probablement, les alces de costos de tot l’exercici anterior.

Els preus d’importació van tancar l’any 2004 amb un increment mitjà
del 2,5%, atribuïble, principalment, als béns intermedis, en especial els
energètics. Així, el cost mitjà de la tona importada de petroli va augmen-
tar el 15% en euros el 2004 (el 26,9% en dòlars), mentre que els no
energètics van créixer el 3,1% en el cas de la indústria i el 8,4% en l’agri-
cultura. En contrast, els preus dels béns de consum i d’inversió van mos-
trar descensos modestos explicables tant per la fortalesa de l’euro com
per la intensitat creixent del flux d’importacions de països fabricants a
baix cost.



El deflactor del producte interior brut va pujar, per la seva banda, fins al
4,4%, quatre dècimes per damunt de l’any anterior. En aquest sentit, van ser
decisius l’impuls dels preus de la construcció, el 7,9%, i l’augment més
intens dels preus suportats pel sector públic, fins al 4,7%. En canvi, el
deflactor del consum de les llars es va moderar en una dècima fins al 3,0%.
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El deflactor del PIB

puja al 4,4% impulsat

per la construcció i pel

consum públic.

INDICADORS D’INFLACIÓ
Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior

Índex de preus industrials Preus d’importació
Preus

Índex Béns Béns Béns Béns Béns Béns Bénsagraris
general de consum d’equipament intermedis energètics Total de consum de capital intermedis

2003

Octubre

Novembre

Desembre

2004

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

2005

Gener

NOTA: (*) Dades brutes corregides.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri d’Economia i elaboració pròpia.

Deflactor
del PIB

(*)

10,0 0,6 2,5 1,2 0,7 –3,6 0,8 2,8 –0,6 –0,0 –

9,7 1,3 2,6 1,4 0,9 –0,4 –0,2 –0,4 –7,0 1,8 3,8

9,8 1,1 2,4 1,3 1,0 –1,1 –1,4 –1,4 –9,4 1,0 –

4,4 0,7 2,1 1,3 1,4 –3,6 –3,7 –1,0 –8,4 –3,6 –

–2,6 0,7 2,1 1,3 2,0 –5,4 1,8 –6,0 –6,2 7,5 4,1

1,3 0,8 2,3 1,3 2,6 –5,6 –2,3 –3,6 –7,0 –0,5 –

3,3 2,6 2,9 1,3 3,7 1,2 1,4 –3,9 2,6 3,4 –

7,1 3,8 3,1 1,2 4,4 7,2 5,3 2,9 –1,1 8,6 4,4

12,0 4,0 3,2 1,3 4,8 7,1 –0,5 –3,3 –2,0 1,4 –

11,2 4,1 2,8 1,6 5,3 7,2 –0,3 2,6 –8,9 1,8 –

–5,4 4,4 2,2 1,7 5,7 9,0 3,7 3,7 –3,4 5,9 4,5

–10,4 4,6 2,1 1,6 5,9 11,0 4,2 –0,2 –2,2 8,2 –

–3,7 5,4 2,3 1,8 6,2 14,2 2,6 2,6 –9,7 7,2 –

... 5,2 2,2 1,5 6,3 12,6 1,5 –1,1 –9,2 6,6 4,7

... 5,0 2,8 1,6 6,2 10,6 ... ... ... ... –

... 4,8 3,2 1,7 6,1 ... ... ... ... ... –
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SECTOR EXTERIOR

El dèficit comercial arriba al 7,6% del PIB el 2004

El dèficit comercial de l’economia espanyola va augmentar amb inten-
sitat al desembre arran de la renovada pressió de les importacions en un
context de moderació de les exportacions. D’aquesta manera, el desequi-
libri acumulat el 2004 va superar en un 31,1% el del mateix període de
l’any anterior i va arribar als 60.670 milions d’euros, xifra equivalent al
7,6% del producte interior brut (PIB) i mai no assolida abans.

El dèficit comercial

creix el 31% el 2004.

Les importacions

mantenen l’auge, en

especial les de béns

de capital i de consum

no alimentari.

Milers de milions d’euros

2002 20042000 2001 2003

FONTS: Departament
de Duanes
i elaboració pròpia.

EL DÈFICIT COMERCIAL ES CONTINUA AMPLIANT
Saldo comercial acumulat de 12 mesos

M J S D
–65

–60

–55

–50

–45

–40

–35

–30

M J S D M J S D M J S D M J S D

Les importacions van créixer al desembre el 16,9% nominal i van arri-
bar als 207.130 milions d’euros en el conjunt de l’any, el 12,5% més que
el 2003. L’increment en volum va ser una mica menor, el 9,8%, a causa de
l’augment dels preus d’importació, el 2,5%. Els béns de capital i els béns
de consum no alimentari van ser els grups de productes amb creixements
més elevats, amb el 15% real. L’automòbil, electrònica de consum, moble,
tèxtil i calçat i metalls van ser les partides més dinàmiques. En béns de
capital, van créixer amb força els equipaments de telecomunicacions i
aeronaus. Una mica menor va ser l’augment en volum de les de béns ali-
mentaris, el 7,8%. Finalment, les importacions de béns intermedis van
créixer el 6,3% real, amb un increment més intens dels energètics que



dels no energètics. En aquest segon cas, però, el perfil era decreixent, la
qual cosa manifestaria una certa moderació del to de l’activitat industrial.
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Les importacions

procedents de la Xina

superen les dels

Estats Units.

Les exportacions a 

la UE creixen el 3,4%

real, mentre que les

destinades a tercers

països augmenten 

el 10%.

Per àrees geogràfiques, les compres a la Unió Europea de vint-i-cinc
membres (UE-25) van créixer el 7,3% real el 2004, enfront del 14,3% de
les procedents de la resta del món. Aquestes compres van ser impulsades
pel dinamisme de les procedents de la Xina, que es va convertir, per pri-
mer cop, en un proveïdor més importants que els Estats Units o que el
Japó. Així i tot, les compres a la UE-25 van representar la quota més sig-
nificativa, ja que van concentrar el 64,4% del total.

Les exportacions, per la seva banda, van moderar l’increment al
desembre després de la punta del mes anterior, induïda per una operació
especial vinculada al sector aeronàutic i també a l’intens creixement de
les vendes de productes petroliers. Així i tot, les vendes exteriors en el
conjunt del 2004 van arribar als 146.460 milions d’euros, el 6,3% més que
el 2003. L’increment en volum va quedar en el 5,2%, enfront del 6,9% de
l’any anterior. Els mercats més dinàmics van ser els dels tercers països, en
particular el Pròxim Orient, el Brasil, els països de l’Est associats a la UE i
el Japó. Les expedicions a la UE-25, en canvi, van créixer el 3,4% real,
enfront del 10,0% de les dirigides a la resta del món.

COMERÇ EXTERIOR
Any 2004

Importacions Exportacions Saldo

Milions
% variació %

Milions
% variació %

Milions

Taxa de

d’euros
anual en partici-

d’euros
anual en partici-

d’euros

cober-

valor pació valor pació
tura (%)

Per grups de productes

Energètics

Béns de consum

Alimentaris

No alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis
no energètics

Per àrees geogràfiques

Unió Europea 15

Zona de l’euro

Altres països

Rússia

Estats Units

Japó

Amèrica Llatina

OPEP

Resta

TOTAL

FONTS: Departament de Duanes i Impostos Especials i elaboració pròpia.

23.304 20,9 11,3 5.172 30,2 3,5 –18.132 22,2

61.284 13,9 29,6 58.884 1,7 40,2 –2.400 96,1

13.236 7,7 6,4 18.108 0,5 12,4 4.872 136,8

48.048 15,3 23,2 40.776 1,1 27,8 –7.272 84,9

22.452 12,3 10,8 13.104 12,3 8,9 –9.348 58,4

100.090 10,0 48,3 69.300 7,8 47,3 –30.790 69,2

133.752 9,8 64,6 108.276 4,8 73,9 –25.476 81,0

112.176 10,2 54,2 87.060 5,1 59,4 –25.116 77,6

73.378 17,8 35,4 38.184 10,6 26,1 –35.194 52,0

3.696 27,8 1,8 900 10,8 0,6 –2.796 24,4

7.464 9,5 3,6 5.796 2,2 4,0 –1.668 77,7

5.700 18,5 2,8 1.188 19,0 0,8 –4.512 20,8

8.292 10,0 4,0 7.104 4,3 4,9 –1.188 85,7

12.780 10,9 6,2 3.801 12,3 2,6 –8.980 29,7

35.446 23,5 17,1 19.396 15,1 13,2 –16.050 54,7

207.130 12,5 100,0 146.460 6,3 100,0 –60.670 70,7



Per productes, es va apreciar una feblesa notable en els béns de consum
tant alimentaris com no alimentaris, amb increments del 0,7% i del 3,0%
real, respectivament, en el conjunt de l’any. Cal destacar els descensos en
calçat, joguines, mobles i electrodomèstics. L’automòbil va tenir un paper
una mica més positiu, amb un augment nominal de les vendes del 5,8%.
Les exportacions de béns d’equipament, per la seva banda, van millorar
ostensiblement gràcies al material de transport aeri i naval i van dur el seu
creixement acumulat al 12,9% en volum. Finalment, les vendes exteriors de
béns intermedis també es van recuperar, esperonades pels productes side-
rúrgics.

L’alça del dèficit corrent es frena lleugerament 
al novembre

La balança per compte corrent va presentar un dèficit de 3.729 milions
d’euros al novembre, el 18,8% superior al del mateix mes de l’any passat.
Aquest deteriorament de la situació, menys intens que en els mesos ante-
riors, va obeir, fonamentalment, a l’ampliació del desequilibri comercial,
ja que el saldo mensual de la resta de rúbriques va millorar.

El desequilibri de la balança corrent al novembre va empènyer el dèfi-
cit acumulat en els dotze últims mesos a 36.079 milions d’euros, xifra
equivalent al 4,6% del producte interior brut estimat per al 2004. Aquesta
situació s’explica, principalment, per l’elevat dèficit de mercaderies i, amb
menys pes, pel de rendes, que, en conjunt, superen amb escreix el
superàvit de serveis i el modest saldo positiu de transferències. El superà-
vit per serveis, 25.362 milions d’euros en els últims mesos, presenta una
clara tendència al descens, propiciat per un saldo turístic cada dia més
afectat per uns pagaments creixents en un context d’estancament dels
ingressos.

El compte de capital, per la seva banda, va presentar un superàvit de
402 milions d’euros al novembre, una mica superior al del mateix mes
de l’any anterior. El saldo dels dotze últims mesos, 8.829 milions
d’euros, es va situar el 21,5% per damunt de l’any precedent.

El compte financer, excloses les operacions del Banc d’Espanya, va
acumular en els dotze últims mesos fins al novembre de 2004 unes entra-
des netes de 38.392 milions d’euros, el 47,3% més que en el període equi-
valent de l’any precedent. Pel que sembla, la inversió espanyola directa
empresarial va sortir de la letargia i va augmentar després d’anys de regis-
tres negatius. En el cas dels immobles, es va mantenir la tònica de fort
creixement, tot i que amb magnituds relativament poc importants. En can-
vi, la tendència al descens de la inversió de cartera es va intensificar.
D’altra banda, la inversió estrangera a Espanya va continuar mostrant un
fort declivi en el cas de la directa empresarial i un descens modest en el
cas dels immobles. La de cartera, en canvi, va augmentar de forma expo-
nencial.
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BALANÇA DE PAGAMENTS
Acumulat 12 últims mesos en milions d’euros

Novembre Novembre
% variació2003 2004

Balança corrent

Balança comercial

Serveis

Turisme

Altres serveis

Total

Rendes

Transferències

Total

Compte de capital

Balança financera

Inversions directes

Inversions de cartera

Altres inversions

Total

Errors i omissions

Variació d’actius del Banc d’Espanya

NOTA: El saldo resultant de la suma de la balança corrent, del compte de capital i de la balança financera es compensa
per la variació d’actius del Banc d’Espanya més els errors i omissions.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

–38.106 –50.092 31,5

29.558 28.476 –3,7

–2.231 –3.115 39,6

27.327 25.362 –7,2

–11.765 –11.667 –0,8

–325 319 –

–22.870 –36.079 57,8

7.265 8.829 21,5

–635 –21.792 –

–27.214 67.874 –

53.906 –7.690 –

26.057 38.392 47,3

–4.934 –5.208 5,6

–5.518 –5.934 7,5
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ESTALVI I FINANÇAMENT

Fort impuls del crèdit a les empreses i famílies el 2004

El crèdit bancari al sector privat va augmentar el 17,8% al desembre
del 2004 en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquesta taxa és
superior en 1,6 punts a la registrada en el mes anterior i se situa 3,5 punts
per damunt de l’anotada el 2003. De fet, representa el ritme de creixe-
ment anual més intens des de l’abril de l’any 2000 i dobla el del conjunt
de la zona de l’euro. La demanda de crèdit bancari per part de les empre-
ses i de les famílies continua impulsada per un clima econòmic força pro-
pici i per unes favorables condicions de finançament, amb uns tipus
d’interès molt reduïts.

El crèdit bancari al

sector privat s’incre-

menta el 18% el 2004.

Les caixes superen la

banca en la concessió

de crèdits.

La concessió de crèdits al sector privat per part de les caixes d’estalvis
va augmentar més que la corresponent a la banca el 2004. Així, els crèdits
a empreses i famílies de les caixes van pujar el 21,2%, enfront del 15,2%
dels bancs. De fet, el 2004 les caixes d’estalvis van superar per primer
cop els bancs en el saldo de crèdits al sector privat.

MÀXIM RITME DE CREIXEMENT DEL CRÈDIT BANCARI
AL SECTOR PRIVAT DELS QUATRE ÚLTIMS ANYS
Variació interanual del crèdit concedit per les entitats de crèdit a empreses i famílies

FONTS: Banc
d’Espanya
i elaboració pròpia.

%

2000 2001 2002 2003
11

13

19

2004

17

15



La principal contribució a l’increment del crèdit a les empreses i famí-
lies va continuar provenint de les hipoteques, les quals, ara com ara, amb
prou feines mostren senyals d’alentiment. Així, el crèdit hipotecari de
bancs i caixes va créixer el 23,6% el 2004 i va registrar el ritme màxim
dels tretze últims anys. Un cop incloses les titulitzacions i les altres enti-
tats de crèdit, la variació interanual es va enfilar fins al 24,3%, segons les
xifres facilitades per l’Associació Hipotecària Espanyola, taxa lleugerament
superior a l’anotada un any abans, el 24,1%. L’increment de les rendes de
les llars, factors demogràfics i els baixos tipus d’interès continuen estimu-
lant el crèdit hipotecari.
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CRÈDIT A EMPRESES I FAMÍLIES
Desembre 2004

Saldo Variació 12 mesos

Milions Milions
%

d’euros d’euros % participació

Crèdit comercial

Deutors amb garantia real (*)

Altres deutors a termini

Deutors a la vista

Arrendaments financers

Crèdits dubtosos

TOTAL

NOTA: (*) La major part correspon a garantia hipotecària.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

59.267 3.736 6,7 6,3

545.423 103.298 23,4 57,7

280.874 29.975 11,9 29,7

22.672 1.749 8,4 2,4

29.294 4.225 16,9 3,1

7.475 –191 –2,5 0,8

945.005 142.793 17,8 100,0

D’altra banda, també cal destacar l’ascens dels arrendaments financers,
que es dirigeixen a finançar la compra de béns d’equipament i d’immo-
bles per part d’empreses i professionals autònoms, que va ser del 16,9%
el 2004 en relació amb l’any precedent. El crèdit comercial, que es destina
a finançar el capital circulant de les empreses, va augmentar el 6,7% en el
mateix període.

La ràtio de morositat de les entitats de crèdit va caure fins al 0,79% el
2004, cota mínima dels últims anys. D’altra banda, la taxa de dubtositat de
bancs i caixes (excloses les altres entitats de crèdit) es va reduir fins a un
mínim històric del 0,66%.

Els tipus d’interès bancaris d’actiu van lliscar a la baixa al desembre,
en general. Així, el tipus sintètic dels préstecs i dels crèdits a les empreses
i famílies va baixar 8 punts bàsics en relació amb el mes anterior i es va
situar en el 3,87%, prop del mínim històric del juny del 2004. El tipus
d’interès sintètic de les llars es va reduir en 9 punts bàsics fins al 4,27% i
es va col·locar 14 punts bàsics per sota de dotze mesos abans. El tipus
sintètic de les societats no financeres va disminuir 7 punts bàsics fins al 3,44%,
amb una davallada de 31 punts bàsics al llarg de l’any passat.



D’altra banda, al gener del 2005 el tipus d’interès dels préstecs hipote-
caris a més de tres anys per a la compra d’habitatge lliure del conjunt
d’entitats de crèdit es va reduir lleugerament en 2 punts bàsics fins al
3,33%. Es va col·locar, així, 14 punts bàsics per sota del nivell d’un any
abans.

Notable creixement dels dipòsits bancaris 
del sector privat el 2004

Els dipòsits totals de les empreses i famílies residents en euros i mone-
da estrangera van pujar el 14,2% al desembre del 2004 en relació amb el
mateix mes de l’any anterior, 1,2 punts més que al novembre i 5,6 més
que al desembre del 2003. Tot i aquesta acceleració en la captació de
dipòsits, el seu increment en els dotze últims mesos, de 89.684 milions
d’euros, va ser considerablement inferior a l’augment dels crèdits. Per
equilibrar els balanços, les entitats van realitzar emissions de valors i titu-
litzacions i van acudir al mercat interbancari exterior.
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DIPÒSITS D’EMPRESES I FAMÍLIES A LES ENTITATS DE CRÈDIT
Desembre 2004

Saldo Variació 12 mesos

Milions Milions
%

d’euros d’euros % participació

A la vista

D’estalvi (*)

A termini fins a 2 anys

A termini a més de 2 anys

Cessions temporals

Total

Dipòsits en monedes no euro

TOTAL

NOTA: (*) Dipòsits amb preavís, segons definició del BCE.
FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

187.139 18.235 10,8 26,0

157.935 12.726 8,8 22,0

160.467 4.258 2,7 22,3

127.468 50.089 64,7 17,7

80.482 2.681 3,4 11,2

713.490 87.988 14,1 99,2

5.847 1.696 40,9 0,8

719.337 89.684 14,2 100,0

Per classes de dipòsits, la pujada anual més important del 2004, del
64,7%, va correspondre als de termini a més de dos anys, que gaudeixen
d’una bonificació fiscal dels interessos del 40%. Els dipòsits en monedes
diferents de l’euro també van registrar un extraordinari increment inter-
anual del 40,9%. No obstant això, els comptes a la vista, que van pujar el
10,8%, van continuar tenint la màxima participació en el total, del 26,0%.

Pel que fa als tipus d’interès bancaris de passiu del sector privat, en
general van cedir molt lleugerament al desembre. D’aquesta manera, el
tipus d’interès sintètic dels dipòsits de les empreses i famílies va experi-
mentar un decrement d’un punt bàsic al desembre i es va situar en
l’1,17%, 4 punts bàsics per damunt d’un any abans.



El patrimoni dels fons d’inversió mobiliària va augmentar en 1.661
milions d’euros al gener fins a 221.197 milions d’euros, amb una variació
interanual del 8,7%. Aquest increment és atribuïble, sobretot, a plusvàlues
i també a unes subscripcions netes de participacions –deduint les vendes–
de 379 milions d’euros. En el primer mes del 2005, les entrades de diners
es van dirigir, principalment, als fons garantits de renda fixa. Les sortides
més importants van ocórrer en els fons de diners, a causa dels baixos ren-
diments pel reduït nivell dels tipus d’interès.

La rendibilitat mitjana ponderada dels fons d’inversió mobiliària en els
dotze últims mesos es va situar en el 2,9%. Totes les categories de fons
d’inversió mobiliària van registrar rendiments anuals positius, llevat de la
renda variable dels Estats Units, influïda per la depreciació del dòlar en
relació amb l’euro. D’altra banda, la rendibilitat mitjana anual dels catorze
últims anys va ser del 5,2%.

En un altre àmbit, el volum d’actius dels fons de pensions va sumar
62.882 milions d’euros al final del 2004. Aquest total representa una alça
del 12,5% en relació amb el desembre del 2003. Per sistemes, el patrimoni
dels fons de pensions individuals va experimentar un ascens del 17,2%, el
dels d’ocupació, del 6,6%, i l’associat va disminuir el 0,4%. El nombre de
partícips dels fons de pensions va augmentar el 16,2% fins a 8.598.336.
Cal destacar l’increment anual del 83,6% del sistema d’ocupació, a causa
de la incorporació dels partícips procedents del nou Pla de Pensions per
a empleats de l’Administració General de l’Estat, 509.829. El rendiment
anual mitjà ponderat dels plans de pensions va ser del 4,5% el 2004. En
els quinze últims anys, la rendibilitat mitjana anotada va ser del 7,1% i va
superar sensiblement la taxa d’inflació d’aquest període.
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AVANÇ SOSTINGUT DELS DIPÒSITS A TERMINI
Dipòsits a termini a les entitats de crèdit

FONT: Banc
d’Espanya.
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La recuperació de l’economia espanyola 
es consolida el 2004

L’economia espanyola va presentar un creixement sòlid el 2004, el
qual va permetre consolidar la tònica de recuperació ja iniciada l’any
anterior. El dinamisme relatiu de l’activitat econòmica va dur, un any més,
a intensificar la convergència amb la Unió Europea. No obstant això, el
bon to es va veure enterbolit per algunes circumstàncies. D’una banda, la
inflació, esperonada per l’alça del petroli, va continuar creixent a una taxa
superior a la dels països del nostre entorn immediat i va limitar la compe-
titivitat. De l’altra, el dèficit corrent va continuar pujant i va posar de
manifest certes febleses de la nostra economia.

L’economia espanyola

presenta un bon

balanç el 2004.

El creixement s’acce-

lera fins al 2,7% per

l’impuls de la deman-

da interna.

ESTUDIS ESPECIALS

El creixement del producte interior brut (PIB) va arribar al 2,7%, dues
dècimes més que l’any precedent, i va mostrar un perfil relativament esta-
ble al llarg de l’any. El creixement de l’economia espanyola es va basar,
un any més, en el dinamisme d’una demanda interna sustentada pel to
positiu del consum i la millora substancial de la inversió en béns d’equi-
pament, en un context de creixement sostingut de la demanda de cons-
trucció. Al costat oposat, el sector exterior va tornar a donar la nota nega-
tiva, ja que va restar 1,7 punts al creixement de l’activitat.

ESPANYA MANTÉ EL DIFERENCIAL DE CREIXEMENT
Variació interanual del producte interior brut

FONTS: INE
i Eurostat.
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L’elevat dinamisme del consum es va basar en la despesa de les famí-
lies i del sector públic. En aquest últim cas, la demanda de béns i serveis
per part de les administracions va créixer el 4,9% i va superar la de l’any
precedent. El consum privat, per la seva banda, va progressar el 3,5% en
mitjana anual, sis dècimes més que el 2003. El creixement de la renda real
de les famílies, derivada, sobretot, de l’increment de l’ocupació, l’augment
de la seva riquesa neta a causa de les alces dels mercats borsaris i immo-
biliaris i la persistència d’unes condicions d’accés al crèdit molt folgades,
marcades per uns baixos tipus d’interès, van ser els puntals d’aquest com-
portament.

El dinamisme de la demanda d’inversió va ser esperonat pel compo-
nent de béns d’equipament, que va avançar amb intensitat en els tres pri-
mers mesos i es va moderar lleugerament al final d’any, de manera que el
seu increment mitjà anual es va situar en el 4,9% i va superar en 3,1 punts
el registre del 2003. La saludable situació dels balanços empresarials i
l’accessibilitat al finançament van contribuir a la millora del panorama en
un clima general d’expectatives relativament positives. La demanda de
construcció, per la seva banda, va contradir un any més les expectatives
de desacceleració, i el creixement es va mantenir estable en cotes eleva-
des, el 4,4% interanual, i gairebé idèntiques a les de l’any anterior.

El notable to de l’activitat interior va incidir de manera directa sobre
l’ocupació, que va continuar creixent a un ritme sostingut, en especial en
la segona meitat de l’any. Així, l’exercici 2004 es va tancar amb 422.000
nous llocs de treball, xifra una mica inferior a la de l’any anterior segons
les dades de l’enquesta de població activa. El gruix de l’ocupació es va
crear als serveis, però els nous llocs de treball al sector van ser menys
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El consum públic creix

per damunt del privat,

i els dos més que en

l’exercici precedent.

La demanda d’inver-

sió en béns d’equipa-

ment arrenca amb

força i la desaccelera-

ció de construcció

s’ajorna de nou.

El dinamisme de

l’activitat es tradueix

en 461.300 nous llocs

de treball.

PRODUCTE INTERIOR BRUT PER COMPONENTS DE LA DESPESA
Percentatge de variació anual a preus constants

Valor afegit brutProducte Consum Consum Inversió Exportació Importació

Agricultura
interior de les llars públic de capital de béns de béns

i pesca Energia Indústria Construcció Serviciosbrut fix i serveis i serveis

1990 3,8 3,4 6,3 6,5 4,7 9,6 5,4 –0,2 2,7 8,1 3,8

1991 2,5 2,8 6,0 1,7 8,3 10,3 3,7 2,3 1,9 2,1 3,0

1992 0,9 2,1 3,5 –4,1 7,5 6,8 1,0 –0,6 –0,3 –6,1 2,2

1993 –1,0 –2,0 2,7 –8,9 7,8 –5,2 2,8 –1,8 –3,9 –6,7 0,6

1994 2,4 0,9 0,5 1,9 16,7 11,4 –4,7 2,8 1,7 1,1 3,2

1995 2,8 1,7 2,4 7,7 9,4 11,1 –6,1 1,8 3,8 6,2 3,0

1996 2,4 2,2 1,3 2,1 10,4 8,0 17,6 4,9 1,4 –1,4 1,8

1997 4,0 3,2 2,9 5,0 15,3 13,3 2,6 3,4 5,8 2,2 3,5

1998 4,3 4,4 3,7 10,0 8,2 13,2 –0,6 1,4 5,4 7,2 3,8

1999 4,2 4,7 4,2 8,8 7,7 12,6 –5,1 2,4 4,2 8,5 4,1

2000 4,4 4,1 5,6 5,7 10,1 10,5 2,7 4,5 3,8 6,1 4,4

2001 2,8 2,8 3,5 3,0 3,6 3,9 –2,9 4,6 2,0 5,3 3,2

2002 2,2 2,8 4,1 1,7 1,2 3,1 1,7 0,9 0,6 5,2 2,3

2003 2,5 2,9 3,9 3,2 2,6 4,8 –1,4 1,3 1,3 4,3 2,4

2004 2,7 3,5 4,9 4,6 4,5 9,0 –0,6 1,7 2,2 3,7 2,8

FONT: Institut Nacional d’Estadística.



que els creats el 2003. En canvi, a la construcció, el balanç va ser més
favorable, igual que a la indústria, on, en l’últim trimestre de l’any, l’ocu-
pació va créixer en termes interanuals després de sis mesos de descens
sostingut. El creixement de l’ocupació va ser especialment visible en les
contractacions temporals i en el treball a temps parcial, en particular en
l’àmbit de la població femenina.
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La taxa d’atur es

redueix al 10,4%.

La borsa es desperta

en la segona meitat

de l’any, un cop

esvaïdes algunes

incerteses.

MERCAT DE TREBALL

Ocupació (*) Atur

Estimat (**) Registrat (***)

Variació anual Variació anual Variació anual

Milers % Milers % Milers %

1990 12.954,9 316,7 2,5 2.510,5 –122,0 –4,6 16,2 2.351,2 –75,4 –3,1

1991 13.057,1 102,1 0,8 2.545,2 34,7 1,4 16,3 2.329,3 –21,9 –0,9

1992 12.822,3 –234,7 –1,8 2.883,4 338,2 13,3 18,4 2.360,4 31,1 1,3

1993 12.293,8 –528,5 –4,1 3.598,8 715,4 24,8 22,6 2.705,8 345,4 14,6

1994 12.207,7 –86,1 –0,7 3.880,1 281,3 7,8 24,1 2.556,8 –149,0 –5,5

1995 12.512,0 304,4 2,5 3.715,6 –164,5 –4,2 22,9 2.377,0 –179,9 –7,0

1996 12.835,0 323,0 2,6 3.657,3 –58,3 –1,6 22,2 2.216,1 –160,9 –6,8

1997 13.259,5 424,5 3,3 3.471,9 –185,4 –5,1 20,8 2.075,7 –140,4 –6,3

1998 13.807,6 548,1 4,1 3.177,3 –294,6 –8,5 18,7 1.785,7 –290,0 –14,0

1999 14.568,1 760,5 5,5 2.722,4 –454,9 –14,3 15,7 1.613,8 –171,9 –9,6

2000 15.369,7 801,6 5,5 2.486,9 –235,5 –8,7 13,9 1.556,4 –57,4 –3,6

2001 15.945,6 575,9 3,7 1.869,0 –617,9 –24,8 10,5 1.574,8 18,5 1,2

2002 16.257,6 312,1 2,0 2.082,9 213,9 11,4 11,4 1.688,1 113,2 7,2

2003 16.694,6 437,0 2,7 2.127,4 44,5 2,1 11,3 1.711,5 23,4 1,4

2004 17.116,6 422,0 2,5 2.073,8 –53,6 –2,5 10,8 1.670,3 –41,2 –2,4

NOTES:(*) Mitjanes anuals. Enquesta de població activa.
(**) Mitjanes anuals. Enquesta de població activa; la nova definició d’atur a partir del 2001 fa que no sigui compatible amb les dades anteriors.

(***) Al final de l’any. Registre de l’Institut d’Ocupació.
FONTS: Institut Nacional d’Estadística, Institut d’Ocupació i elaboració pròpia.

Total
(milers)

Taxa
d’atur (%)

Total
(milers)

Total
(milers)

L’augment de l’ocupació va afavorir una sensible reducció de l’atur, tot
i l’expansió de la població activa, que, malgrat tot, va moderar el ritme
d’augment en relació amb l’any precedent. Així, la taxa d’atur va caure
fins al 10,4% al final de l’any, vuit dècimes menys que el 2003, i es van
mantenir les grans diferències entre població masculina i femenina.

El favorable clima econòmic, visible també en la millora dels resultats
empresarials, no va repercutir en els mercats borsaris fins ben entrada la
segona meitat de l’any, quan es van començar a esvair les incerteses sus-
citades per l’escalada del preu del petroli (compensada, en part, per
l’apreciació de l’euro) i per la possible articulació de la política monetària
als Estats Units. Va ser a partir de l’agost quan l’IBEX 35 es va orientar
decididament a l’alça per finalitzar l’exercici acumulant una revaloració
del 17,4%, una de les més importants dels mercats borsaris dels països
desenvolupats.



Els índexs sectorials amb més revaloració, que gairebé van doblar
l’índex general, van ser els corresponents a les indústries de begudes i
tabac, televisions, immobiliàries, autopistes i comerç al detall. Al pol opo-
sat, però amb avanços molt més modestos, van quedar el sector de béns
de consum i la banca. Els guanys en els índexs van anar acompanyats per
un fort increment de la contractació efectiva, que, en el conjunt de l’any,
va arribar a representar el 80,6% del PIB, tretze punts més que l’any pre-
cedent. La capitalització de la Borsa de Madrid, per la seva banda, va arri-
bar al 84,2% del PIB, el 73,5% el 2003.
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La contractació efecti-

va del mercat continu

arriba al 81% del PIB 

i la capitalització

borsària puja fins al

84% del PIB.

MERCATS FINANCERS

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

NOTAS: (1) En percentatge anual. Mitjana anual.
(2) Mercat nacional fins al 1998, euríbor de llavors ençà.
(3) Emissions al mercat primari. Tipus d’interès marginal.
(4) Crèdits fins a 1 milió d’euros a les societats no financeres a partir del 2003.
(5) Dipòsits a la vista de les llars a partir del 2003.
(6) Taxa de variació interanual dels saldos de les entitats de crèdit a desembre de cada any.
(7) Al final de l’exercici.
(8) Milers de milions d’euros.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

14,6 15,4 13,0 17,5 10,2 11,2 13,5 2.249 27

13,2 13,1 11,8 16,5 9,6 12,2 9,0 2.603 28

12,8 13,3 11,2 15,9 8,3 6,9 3,6 2.345 27

11,3 10,9 10,7 14,6 7,4 1,2 9,9 3.615 39

7,8 8,4 10,1 10,9 5,1 3,2 7,3 3.088 55

8,8 10,0 11,5 11,3 5,1 6,2 12,1 3.631 48

7,6 7,4 8,9 9,6 4,3 7,4 5,1 5.155 77

5,4 5,2 6,5 7,3 3,2 13,8 4,3 7.255 163

4,2 4,0 4,9 6,0 2,5 16,8 2,0 9.837 261

2,7 3,2 4,8 4,7 1,5 15,2 7,5 11.641 292

4,0 4,8 5,6 5,7 2,1 17,3 12,8 9.110 493

4,3 4,1 5,1 5,9 2,4 11,7 12,2 8.398 445

3,2 3,5 5,0 5,0 2,0 12,3 7,8 6.037 445

2,3 2,3 4,1 4,7 0,9 14,3 8,0 7.737 500

2,0 2,3 4,0 4,2 0,8 17,8 13,1 9.081 644

Referència
del banc
central

Mercat
interbancari
a un any (2)

Obligacions
de l’Estat

a 10 anys (3)

Comptes
de crèdit 

d’1 a 3 anys de
la banca (4)

Comptes
corrents de
la banca (5)

Crèdit
bancari

(6)

Dipòsits
bancaris (6)

Índex
IBEX 35

(7)

Tipus d’interès (1) Volum de
negociació
d’accions
del mercat
borsari (8)

La recuperació del mercat borsari no hauria tingut la mateixa intensitat
si no s’hagués produït el procés de moderació progressiva dels tipus a
llarg termini a Europa, en particular durant la segona meitat de l’any. Els
bons alemanys van assolir, cap a la meitat de desembre, mínims històrics
en els terminis més llargs, gràcies al bon comportament d’un mercat afa-
vorit per la fortalesa de l’euro. Aquesta moderació de tipus va comportar
una sensible ampliació del diferencial a favor dels bons nord-americans,
els preus dels quals es van mostrar més estables.

La moderació dels tipus a llarg va coincidir amb l’estabilitat gairebé
total en els tipus a curt, els quals es van ajustar a l’interès de referència
del Banc Central Europeu, inamovible en el 2% des del juny del 2003. La

Notable moderació

dels tipus d’interès a

llarg termini…

…i estabilitat en cotes

molt baixes en els ter-

minis curts.



fragilitat de la recuperació de l’economia de la zona de l’euro va justificar
l’actuació de l’autoritat monetària europea, que, al final de l’any, va veure
com el tipus oficial de la Reserva Federal superava el de referència de
l’euro per primer cop en quatre anys.
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L’ampliació del dife-

rencial de tipus a

favor del dòlar no evi-

ta la revaloració de

l’euro.

La fortalesa de l’euro

pal·lia els efectes de

l’alça del petroli sobre

la taxa d’inflació, que,

malgrat tot, s’accelera

en sis dècimes al llarg

de l’any.

COTITZACIÓ DE L’EURO
Unitats de moneda nacional per ecu o euro (*). Mitjanes anuals

1990 1,273 183,7 1,762 0,714 7,52 7,86 129,41 116,2 113,6

1991 1,241 166,7 1,772 0,701 7,48 7,91 128,47 117,7 115,9

1992 1,297 164,2 1,819 0,737 7,53 7,81 132,53 117,2 114,7

1993 1,172 130,5 1,732 0,780 9,11 7,59 149,12 105,0 105,0

1994 1,188 121,3 1,622 0,776 9,16 7,54 158,92 100,0 100,2

1995 1,308 122,9 1,545 0,829 9,33 7,33 163,00 101,2 100,7

1996 1,269 138,0 1,568 0,814 8,52 7,36 160,75 103,5 102,4

1997 1,134 137,2 1,644 0,693 8,66 7,48 165,89 99,3 99,1

1998 1,120 146,4 1,622 0,676 8,91 7,50 167,18 99,6 99,1

1999 1,067 121,4 1,600 0,659 8,81 7,44 166,39 99,1 99,8

2000 0,924 99,5 1,558 0,609 8,45 7,45 – 97,6 100,4

2001 0,896 108,7 1,510 0,622 9,26 7,45 – 98,7 101,4

2002 0,945 118,1 1,467 0,629 9,16 7,43 – 101,3 103,0

2003 1,131 131,0 1,521 0,692 9,12 7,43 – 105,6 105,4

2004 1,243 134,4 1,544 0,679 9,12 7,44 – 107,7 106,3

NOTES: (*) Tipus de canvi de l’ecu fins al desembre de 1998; tipus de canvi de l’euro a partir del gener de 1999.
(**) Mesurat amb preus de consum. Primer trimestre de 1999 = 100. La caiguda de l’índex reflecteix millores en la competitivitat.

FONT: Banc d’Espanya.

Índex de competitivitat (**)

Enfront
de països

desenvolupats

Enfront
de la Unió
Europea

Dòlar Ien Franc Lliura Corona Corona
EUA japonès suís esterlina sueca danesa Pesseta

L’ampliació del diferencial de tipus a favor del dòlar no va tenir cap
repercussió sobre la cotització de l’euro enfront de la divisa nord-america-
na, que es va afeblir progressivament i intensament a partir del segon tri-
mestre pels dubtes suscitats pels desequilibris exterior i pressupostari de
la seva economia. Així, cap al final de desembre, l’euro assolia el seu
màxim històric enfront del dòlar. Aquest procés d’apreciació va ser gene-
ral enfront de la resta de monedes, tot i que la seva intensitat va ser míni-
ma en comparació amb la revaloració enfront del dòlar, al voltant del 15%
des dels mínims anuals del segon trimestre.

La fortalesa de l’euro ha contribuït a pal·liar els efectes de l’alça del
petroli sobre la inflació, la qual, malgrat tot, ha tingut un comportament
desfavorable el 2004. En efecte, la taxa d’inflació va acabar l’any en el
3,2% i va pujar sis dècimes de punt en relació amb la del desembre del
2003. Els preus dels combustibles i carburants expliquen gairebé la totali-
tat d’aquesta intensa acceleració, que no va ser més intensa per la mode-
ració progressiva de l’alimentació fresca en els compassos finals de l’any.
D’altra banda, els serveis van continuar mostrant una resistència absoluta
a la baixa i es van convertir, juntament amb els aliments elaborats, en els
components amb més augment de preus el 2004 després de l’energia. Els



béns industrials no energètics, per la seva banda, van patir lleugerament
les alces de costos, però els seus preus es van moure en una línia de con-
tenció, limitats per la competència creixent.
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Ampliació del diferen-

cial d’inflació amb la

zona de l’euro.

El balanç del comerç

exterior de mercade-

ries apunta a una pèr-

dua de competitivitat.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM
Percentatge de variació a desembre sobre desembre de l’any anterior

Total Grups especials Agrupacions

Alimentació Béns industrials
Serveis

Conjunt

Amb Sense No totals no
Inflació

elaboració elaboració
Total

energètics
Energètics Total alimentari

subjacent

1990 6,7 6,5 3,7 7,2 5,3 4,8 11,3 5,8 9,4 7,2 6,1

1991 5,9 5,5 4,4 2,0 3,3 4,7 1,9 4,2 9,6 6,7 6,5

1992 5,9 5,3 5,6 –3,5 1,3 5,0 10,1 5,9 10,4 7,4 6,8

1993 4,6 4,9 4,8 3,7 4,4 3,3 6,4 3,9 6,8 5,1 5,0

1994 4,7 4,3 5,0 4,7 4,9 3,6 1,8 3,2 5,2 4,1 4,5

1995 4,7 4,3 6,2 1,9 4,5 4,2 3,0 4,0 4,5 4,2 4,8

1996 3,6 3,2 3,2 2,4 2,9 2,4 6,5 3,1 3,6 3,3 3,0

1997 2,0 2,0 0,4 3,2 1,5 1,4 0,6 1,2 3,5 2,2 2,0

1998 1,8 1,4 0,4 0,9 0,6 1,6 –6,6 0,1 3,7 1,7 2,2

1999 2,3 2,9 2,6 2,0 2,4 1,3 11,5 3,1 3,2 3,1 2,4

2000 3,4 4,0 1,1 6,5 3,2 2,5 11,2 4,1 4,4 4,2 3,0

2001 3,6 2,7 5,3 6,1 5,6 2,6 –10,0 –0,4 4,2 1,8 3,8

2002 3,1 4,0 3,4 7,0 4,7 2,5 5,7 3,3 4,4 3,8 3,5

2003 3,0 2,6 2,7 6,4 3,9 1,2 –0,1 0,9 3,6 2,2 2,5

2004 3,0 3,2 4,1 1,8 3,3 1,2 7,6 2,6 3,8 3,2 2,9

FONT: Institut Nacional d’Estadística.

Mitjana
anual

Final
any

L’augment de la taxa d’inflació, també reflectida per l’índex de preus
de consum harmonitzat (IPCH), va repercutir negativament sobre el dife-
rencial d’inflació amb la Unió Monetària, que es va ampliar en dues dèci-
mes de punt en relació amb el mes de desembre del 2003. No obstant
això, aquesta modesta ampliació està esbiaixada clarament per l’incre-
ment dels preus dels serveis mèdics a Alemanya i Holanda, que han
impulsat l’IPCH a l’alça en els últims mesos. En qualsevol cas, la major
inflació espanyola ha limitat la competitivitat preu en relació amb la zona
de l’euro i també enfront del conjunt de països desenvolupats, en aquest
cas més intensament per l’apreciació de la divisa europea.

La reducció de la competitivitat ha quedat reflectida en el balanç del
sector exterior. En efecte, en l’àmbit de les mercaderies, les dades de dua-
nes posen de manifest que, al llarg del 2004, el dèficit comercial no ha
parat d’ampliar-se per arribar al 7,6% del PIB al final de l’any, en un con-
text d’alça intensa de les importacions i d’un menor to de les exporta-
cions. La fortalesa de la demanda interior i el caràcter extremadament
competitiu de les mercaderies provinents de països productors de baix
cost, tot plegat en un context de fortalesa relativa de l’euro, han estat els
causants de l’auge importador. En el cas de les exportacions, la feblesa
del mercat europeu va ser determinant en el modest balanç global.



La intensitat creixent del dèficit comercial ha incidit decisivament sobre
el dèficit corrent de la balança de pagaments, que va assolir, al final de
l’any, una xifra superior al 4% del PIB, la més elevada de la història. No
obstant això, altres rúbriques de la balança, serveis i transferències princi-
palment, també han contribuït a aquest deteriorament. Així, d’una banda,
l’aparició de destinacions turístiques substitutives del mercat espanyol ha
comportat un estancament dels ingressos, igual que la major predisposi-
ció dels espanyols a viatjar a l’exterior explica l’auge dels pagaments i
contribueix així a la reducció del saldo per turisme.

Finalment, l’economia espanyola va finalitzar l’exercici 2004 amb un
dèficit per al conjunt de les administracions del 0,3% del PIB, segons les
estimacions del Ministeri d’Economia i Hisenda. Aquest desequilibri sor-
geix del dèficit de l’Estat i dels seus Organismes Autònoms aflorat després
de les operacions de transparència dels comptes públics dutes a terme
pel nou govern escollit després de les eleccions de març. El dèficit de
l’administració central, l’1,3% del PIB, és compensat pel superàvit de la
Seguretat Social, l’1,0%.
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El dèficit de la balança

corrent supera el 4%

del PIB.

La regularització dels

comptes públics fa

aflorar dèficit públic.

BALANÇA DE PAGAMENTS
Milions d’euros

1990 –17.813 7.263 1.683 –2.158 –11.025 –3,5 911 –10.114 –3,2 13.857

1991 –18.988 7.557 1.625 –2.674 –12.480 –3,6 2.120 –10.361 –3,0 19.958

1992 –18.562 7.645 1.314 –3.532 –13.135 –3,6 2.298 –10.837 –2,9 3.804

1993 –11.440 8.964 991 –2.724 –4.210 –1,1 2.269 –1.941 –0,5 –303

1994 –11.868 11.953 1.013 –6.238 –5.140 –1,3 1.843 –3.297 –0,8 3.554

1995 –13.761 13.935 3.494 –3.105 563 0,1 4.473 5.036 1,2 –6.178

1996 –12.384 15.554 1.802 –4.661 311 0,1 5.020 5.331 1,1 14.971

1997 –11.802 17.583 2.408 –5.949 2.240 0,5 5.609 7.849 1,6 7.955

1998 –18.480 19.626 3.006 –6.751 –2.598 –0,5 5.680 3.081 0,6 –11.971

1999 –28.585 21.524 2.853 –8.904 –13.112 –2,3 6.552 –6.561 –1,2 26.311

2000 –37.778 24.243 1.528 –8.985 –20.991 –3,4 5.181 –15.811 –2,6 27.444

2001 –36.396 27.131 1.798 –10.878 –18.346 –2,8 5.566 –12.780 –2,0 2.597

2002 –34.602 26.582 2.414 –11.276 –16.881 –2,4 7.741 –9.141 –1,3 11.194

2003 –37.843 27.265 336 –10.586 –20.828 –2,8 8.762 –12.065 –1,6 16.059

2004 (**) –46.482 23.930 –164 –11.113 –33.828 –4,2 6.851 –26.976 –3,4 50.206

NOTES: (*) Llevat de la variació de reserves i altres actius del Banc d’Espanya.
(**) Gener-novembre.

FONTS: Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Balança per compte corrent Saldo de compte corrent
+ compte de capital

Transfe-
rències Rendes

Saldo compte
corrent

% saldo
compte
corrent
s/PIB

Saldo
compte de

capital

Saldo
compte
financer

(*)
ServeisMercaderies

Total % s/PIB
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ACTUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL SECTOR PÚBLIC
% sobre el PIB

Impostos + Despesa
Cotitzacions socials (**) total (***)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (*)

2004 (*)

NOTES: (*) Provisional.
(**) Recursos de les AP espanyoles (no inclou els trams corresponents a les institucions de la UE).

(***) Ocupacions corrents i de capital.
FONTS: Ministeri d’Hisenda, Banc d’Espanya i elaboració pròpia.

Operacions no financeres
de les administracions públiques Capacitat (+) o necesitat (–) de finançamentDèficit de caixa

no financer
de l’Estat

(milions d’euros)
Total
AP

Altres
AP

Seguretat
SocialEstat

Deute

Total AP

33,4 42,7 –7.035 –2,9 0,1 –1,0 –3,8 43,1

33,6 43,7 –8.219 –2,5 –0,3 –1,6 –4,4 44,2

35,2 45,0 –11.223 –2,8 –0,1 –1,1 –4,0 46,7

34,3 47,8 –22.681 –6,1 0,5 –1,2 –6,8 55,4

34,0 46,2 –20.843 –5,0 –0,2 –1,0 –6,2 60,2

32,7 45,0 –19.017 –5,7 –0,3 –0,6 –6,6 64,0

33,0 43,7 –22.137 –3,9 –0,4 –0,7 –5,0 68,2

33,5 41,8 –12.314 –2,7 –0,2 –0,3 –3,2 66,6

33,8 41,4 –6.698 –2,4 –0,3 –0,3 –3,0 64,6

34,5 40,2 –6.354 –1,1 0,1 –0,2 –1,2 63,1

35,0 40,0 –2.431 –1,0 0,4 –0,3 –0,9 61,1

34,8 39,6 –2.884 –0,7 0,8 –0,5 –0,4 57,5

35,6 39,9 –2.626 –0,5 0,9 –0,5 –0,1 54,4

35,8 39,6 –4.132 –0,3 1,0 –0,4 0,3 50,7

... ... 527 –1,3 1,0 0,0 –0,3 49,1
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